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Akčný plán Integračnej politiky Slovenskej republiky v podmienkach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny  

Slovenskej republiky na roky 2017 – 2018 

 

1. Všeobecná časť 
 

Integrácia je obojstranný proces vzájomného uznania a rešpektovania majoritnej spoločnosti a cudzincov. Integračná politika Slovenskej 

republiky (ďalej len „Integračná politika“), ktorá bola schválená vládou SR dňa 29. januára 2014, predstavuje základný dokument 

a východisko pre budovanie modernej a cieľavedomej politiky vlády SR v oblasti integrácie cudzincov. Realizácia Integračnej politiky 

SR je založená na koordinovanom postupe štátnych orgánov, orgánov miestnej štátnej správy a samosprávy. Zároveň predpokladá široké 

zapojenie mimovládnych a ďalších organizácií pôsobiacich v predmetnej oblasti. Návrh Akčného plánu Integračnej politiky SR 

v podmienkach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na roky 2017 - 2018 sa predkladá v nadväznosti na 

kontinuitu s Akčným plánom Integračnej politiky SR v podmienkach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

na roky 2014 - 2016, ktorý bol vypracovaný v zmysle úlohy B.2 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 45 zo dňa 29. januára 2014. 

 

Integrovanie cudzincov zohráva úlohu v rozvoji SR ako krajiny, ktorá podporuje a rešpektuje rozmanitosť a napomáha trhu práce, 

podnikateľskému prostrediu ako dôležitej hnacej sily ekonomiky, využíva odborný potenciál cudzincov a zároveň ponúka riešenie 

negatívneho demografického trendu. Vo svojich jednotlivých častiach sa Integračná politika zaoberá otázkami bývania, vzdelávania, 

zamestnanosti a sociálnej ochrany, ako aj kultúrnej a spoločenskej integrácii cudzincov. Cieľom integračných opatrení je priblíženie 

právneho postavenia dlhodobo a legálne žijúcich cudzincov na území SR občanom SR v súlade so Spoločnými základnými princípmi 

politiky integrácie prisťahovalcov Európskej únie. Dôraz sa kladie na zvyšovanie povedomia o situácii a živote cudzincov na Slovensku 

a spôsoboch ochrany voči diskriminácii, rasizmu a xenofóbii. Zároveň sa vychádza aj z dôrazu na regionálnu a lokálnu úroveň, nakoľko 

samosprávy a lokálni aktéri napomáhajú integrácii cudzincov a vytvárajú sociálnu súdržnosť medzi rôznymi komunitami a majoritnou 

spoločnosťou. 

 

Pojem „cudzinec“ a „štátny príslušník tretej krajiny“ v tomto texte vyplýva z § 2 ods. 2 a ods. 4 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte 

cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cudzincom je každý, kto nie je štátnym občanom 

Slovenskej republiky. Štátny príslušník tretej krajiny je každý, kto nie je štátnym občanom Slovenskej republiky ani občanom Únie; 

štátnym príslušníkom tretej krajiny sa rozumie aj osoba bez štátnej príslušnosti. Všade, kde sa v texte uvádza pojem cudzinec a štátny 

príslušník tretej krajiny, primerane a podľa vhodnosti sa tým myslia osoby ženského i mužského pohlavia.    
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2. Osobitná časť    

 
2.0 Zber dát 

2.1 Samosprávne kraje 

2.2 Bývanie 

2.3 Kultúrna a spoločenská integrácia 

2.4 Zdravotná starostlivosť 

2.5 Vzdelávanie 

2.6 Zamestnanosť a sociálna ochrana 

2.7 Občianstvo Slovenskej republiky 

2.8 Maloletí bez sprievodu 

 

2.0 Prierezové opatrenie – zber dát 
 
Navrhované opatrenia, 

gestor implementácie a 

termín implementácie: 

2.0.1 

Prierezové opatrenie – zber dát v Integračnej politike: Integračná politika v úvodnej časti navrhuje zber dát, ktoré budú zhromaždené v každoročnej 

Súhrnnej správe k integračnej politike Slovenskej republiky zloženej z odpočtov, na základe príslušných Akčných plánov k integračnej politike v Slovenskej 

republike. Pri zhromažďovaní uvedených dát by malo ísť o postup, kde predmetné dáta zadovážia vecne zodpovedné inštitúcie podľa svojej odbornej 

pôsobnosti a dostupnej metodiky.  

 

Zber dát: 

zamestnanosť 

1. Miera zamestnanosti 

cudzincov podľa veku a pohlavia 

podľa vzdelania, ekonomickej činnosti a klasifikácie zamestnaní 

2. Miera nezamestnanosti  

cudzincov podľa veku a pohlavia 

3. Počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie 

cudzincov podľa veku a pohlavia 

4. Počet nelegálne zamestnávaných 

cudzincov podľa veku a pohlavia 

5. Podiel živnostenských oprávnení 

cudzincov podľa veku a pohlavia 

6. Typy pracovných kontraktov 

cudzincov podľa veku a pohlavia 

(dočasné, príležitostné, sezónne, trvalé) 
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Zber dát: 

aktívne občianstvo 

1. Podiel cudzincov, vrátane osôb bez štátnej príslušnosti,  

ktorí získali občianstvo Slovenskej republiky 

2. Podiel cudzincov, vrátane osôb bez štátnej príslušnosti,  

ktorých žiadosť o udelenie občianstva Slovenskej republiky bola 

zamietnutá 

3. Podiel cudzincov, vrátane osôb bez štátnej príslušnosti, 

medzi zvolenými zástupcami 

Zber dát: 

sociálna inklúzia 

1. Medián čistého príjmu, 

pomer mediánu čistého príjmu cudzincov a 

mediánu čistého príjmu celkovej populácie 

2. Ukazovateľ miery rizika chudoby cudzincov, 

Podiel osôb s ekvivalentným disponibilným príjmom pod hranicou 60 % 

národného mediánu ekvivalentného disponibilného príjmu 

3. Počet poberateľov sociálnych dávok a starobného dôchodku zo 

systému sociálneho zabezpečenia Slovenskej republiky 
cudzincov podľa veku, pohlavia. 

krajiny pôvodu a typu pobytu 

Zber dát: 

vzdelanie 

1. Podiel cudzincov s najvyšším dosiahnutým vzdelaním 

2. Podiel prospievajúcich žiakov deviateho ročníka 

zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky a prírodných vied 

3. Podiel cudzincov so vzdelaním 3. stupňa 

4. Podiel cudzincov, ktorí ukončili vzdelávanie 

5. Dostupnosť jazykových kurzov 

pre cudzincov podľa veku (cena kurzov) 

Zber dát: 

bývanie 

1. Podiel cudzincov vo verejných a súkromných podnájmoch 

2. Miera využívania sociálneho bývania cudzincami 

3. Podiel cudzincov na vlastníctve domov a bytov 

 

Gestor: MPSVR SR v spolupráci s príslušnými vecne zodpovednými  inštitúciami  

 

Termín splnenia: priebežne 

 

Aktuálny stav plnenia 

(slovne) a vyhodnotenia 

plnenia opatrení: 
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2.1    Samosprávne kraje 
 

      MPSVR SR nemá uložené opatrenie na rozpracovanie v rámci tejto oblasti. 

 

2.2    Bývanie 
   
Navrhované opatrenia, 

gestor implementácie a 

termín implementácie: 

2.2.1 

Opatrenie č. 5 v Integračnej politike: Vytvorenie jednotnej sekcie „bývanie“ na hlavnom webovom sídle MPSVR SR, kde sa poskytnú celkové informácie 

o možnosti bývania pre cudzincov aj v iných jazykoch. Údaje poskytne príslušný organizačný útvar MDVRR SR. 

 

Gestor: MPSVR SR – TAKO, MPSVR SR - OdMIC (OMVEZ), MDVRR SR  

 

MPSVR SR - OdMIC (OMVEZ)  

V zmysle uznesenia vlády SR č. 568 zo dňa 21. októbra 2015 bola ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny SR uložená úloha „vytvoriť a spravovať 

informačný internetový portál - komplexný a aktuálny zdroj informácií o integrácii cudzincov v Slovenskej republike“. Plnenie uvedeného opatrenia 

prebieha v spolupráci s Tlačovým a komunikačným odborom MPSVR SR. Informácie sú aktualizované na základe údajov poskytnutých od príslušného 

organizačného útvaru MDVRR SR. Webová stránka je zabezpečená v slovenskej aj anglickej jazykovej verzii. 

 

Termín splnenia: priebežne 

 

Aktuálny stav plnenia 

(slovne) a vyhodnotenia 

plnenia opatrení: 

 

 

 

2.3 Kultúrna a spoločenská integrácia 
  

Navrhované opatrenia, 

gestor implementácie a 

termín implementácie: 

2.3.1 

Opatrenie č. 3 v Integračnej politike: Vytvárať, realizovať a presadzovať realizáciu komunikačných stratégií, rôznych komunikačných a informačných 

nástrojov a kanálov a zapojiť široké spektrum aktérov s cieľom informovať o integrácii odborne, objektívne a zrozumiteľne. Podporovať kultúrne aktivity 

zamerané na rozvoj medzikultúrneho dialógu prostredníctvom rôznych organizácií a presadzovať myšlienky porozumenia a vzájomného rešpektovania 

kultúrnej rozmanitosti s cieľom posilniť sociálnu súdržnosť.  

 

Gestor: MPSVR SR – OdMIC (OMVEZ), MPSVR SR - TAKO, MK SR, MV SR  

 

MPSVR SR - OdMIC (OMVEZ) v spolupráci s IOM, HRL 

Tlačové raňajky pre novinárov/tlačové odbory štátnej správy. 
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MPSVR SR - OdMIC (OMVEZ) 

Príprava a distribúcia materiálu v oblasti pred príchodových a po príchodových opatrení na aktuálne potrebné témy pre orgány štátnej správy, úrady práce 

a orgány verejnej správy.  

 

MPSVR SR - OdMIC (OMVEZ)  

Spolupráca s mimovládnymi organizáciami pri realizácii projektov na základe „Komunikačnej stratégie o prínosoch a pozitívach migrácie a integrácie 

cudzincov na Slovensku“, ktorá bola pripravená HRL v spolupráci s MPSVR SR. Uvedená stratégia vznikla v rámci projektu “Fórum integrácie - platforma 

pre otvorený dialóg o migrácii a integrácii“ a jej hlavným dôvodom vzniku je nedostatok proaktívnej a pozitívnej komunikácie na túto tému. Určená je na 

voľné a nekomerčné používanie jednotlivcom, organizáciám a inštitúciám, ktoré majú záujem podieľať na vytváraní pozitívneho obrazu o živote cudzincov 

v každodennej spoločnosti. MPSVR SR bude hľadať možnosti ďalšej spolupráce za účelom jej realizácie a následnej diseminácie.  

 

MPSVR SR - OdMIC (OMVEZ) 

Spolupracovať s MV SR na organizácii/realizácii Svetového dňa utečencov (20.6.) so spolupracujúcimi organizáciami.  

 

Termín splnenia: priebežne 

 

Navrhované opatrenia,  

gestor implementácie a  

termín implementácie: 

2.3.2 

Opatrenie č. 4 v Integračnej politike: Podporiť odborný dialóg o integrácii na rôznych úrovniach.  

 

Gestor: MPSVR SR, MV SR 

 

MPSVR SR – OdMIC (OMVEZ) v spolupráci s HRL 

Podpora pri príprave „Fóra integrácie“, organizovaného HRL.  

 

MPSVR SR - OdMIC (OMVEZ)  

Podpora odborného dialógu bude zabezpečená aj prostredníctvom zasadnutí MEKOMIC, ktorá je koordinačným orgánom MPSVR SR pre realizáciu úloh 

v oblasti migračnej a integračnej politiky a poradným orgánom ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR.  

 

MPSVR SR - OdMIC (OMVEZ)  

Cieľom je realizovať  odborné podujatia a prednášky v rámci akreditovaných predmetov v spolupráci so slovenskými vysokými školami.  

 

Termín splnenia: priebežne  

 

Navrhované opatrenia, 

gestor implementácie a 

termín implementácie: 

2.3.3 

Opatrenie č. 5 v Integračnej politike: Vytvoriť a prijať etické pravidlá informovania o témach migrácie a integrácie.  

 

Gestor: MPSVR SR – OdMIC (OMVEZ), MPSVR SR - TAKO  
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Spolugestor: ministerstvá, mimovládne organizácie 

 

MPSVR SR - OdMIC (OMVEZ) 

Cieľom je diseminácia Etických pravidiel informovania o témach migrácie a integrácie, ich propagácia a rozširovanie. 

 

Termín splnenia: priebežne 

 

Navrhované opatrenia, 

gestor implementácie a 

termín implementácie: 

2.3.4 

Opatrenie č. 7 v Integračnej politike: Podporiť zapojenie cudzincov do občianskeho, kultúrneho a politického života v spoločnosti a zlepšiť dialóg 

a fungovanie poradných platforiem medzi rôznymi skupinami cudzincov, vládou a občianskou spoločnosťou s cieľom podporiť ich aktívne občianstvo 

a rovnaký prístup k informáciám. 

 

Gestor: MPSVR SR, MV SR v spolupráci s VÚC, ministerstvá, ZMOS, ÚMS 

 

Integračná politika podporuje „bottom-up“ prístup, teda vytváranie politík „zdola“. Z tohto titulu zohráva podpora zapojenia cudzincov do verejného 

života pomocou tohto prístupu na lokálnej úrovni významnú úlohu. 

 

Uznesením č. 140 z 15. októbra 2015 Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť poverila predsedu rady zriadiť Pracovnú 

skupinu rady pre práva utečencov a migrantov, ktorej úlohou bude pripraviť pre radu podklady potrebné pre jej ďalšiu činnosť týkajúcu sa dodržiavania 

ľudských práv utečencov a migrantov. Vedením pracovnej skupiny bol poverený štátny tajomník MV SR. Členom pracovnej skupiny je aj zástupca z MPSVR 

SR – OdMIC (OMVEZ). 

 

Termín splnenia: priebežne 

 

Navrhované opatrenia, 

gestor implementácie a 

termín implementácie: 

2.3.5 

Opatrenie č. 9 v Integračnej politike: Usilovať sa o prehlbovanie spolupráce medzi komunitami cudzincov, ich združeniami a organizáciami  a orgánmi 

štátnej správy, územnej samosprávy, mimovládnymi organizáciami a zabezpečovať pritom čo najefektívnejšie využívanie integračných programov všetkými 

partnermi. 

 

Gestor: MPSVR SR OdMIC (OMVEZ), v spolupráci s ostatnými ministerstvami, VÚC, ZMOS, ÚMS 

 

Prehlbovanie spolupráce medzi dotknutými subjektmi a uskutočňovanie stretnutí s komunitami cudzincov. 

 

MPSVR SR - OdMIC (OMVEZ) v spolupráci s IOM 

Tréning a školenia sociálnych pracovníkov v oblasti asistencie cudzincom v spolupráci s IOM. 

 

MPSVR SR – OdMIC (OMVEZ) v spolupráci s HRL 

Podpora pri príprave „Fóra integrácie“, organizovaného HRL.  
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MPSVR SR - OdMIC (OMVEZ) 

Podpora odborného dialógu je aktuálne zabezpečovaná aj prostredníctvom zasadnutí MEKOMIC, ktorá je koordinačným orgánom MPSVR SR pre 

realizáciu úloh v oblasti migračnej a integračnej politiky a poradným orgánom ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

 

Termín splnenia: priebežne 

 

Navrhované opatrenia, 

gestor implementácie a 

termín implementácie: 

2.3.6 

Opatrenie č. 11 v Integračnej politike: Napomáhať odstraňovaniu spoločenských bariér a predsudkov formou interkultúrneho vzdelávania a diskusií pre 

zamestnávateľov, verejnosť a štátnych zamestnancov. Zvýšiť informovanosť zamestnávateľov o podmienkach zamestnávania cudzincov, najmä 

o rovnoprávnosti podmienok po získaní povolenia na zamestnanie, o životných a pracovných podmienkach  cudzincov a ich sociálnom zabezpečení. 

 

Gestor: ministerstvá (okrem MK SR), v spolupráci s VÚC  

MPSVR SR – OMVEZ, TAKO 

 

MPSVR SR - OdMIC (OMVEZ) v spolupráci s IOM 

Tréning a školenia sociálnych pracovníkov v oblasti asistencie cudzincom v spolupráci s IOM. 

 

MPSVR SR – OdMIC (OMVEZ) v spolupráci s HRL 

Podpora pri príprave „Fóra integrácie“, organizovaného HRL.  

 

MPSVR SR - OdMIC (OMVEZ)  

V zmysle uznesenia vlády SR č. 568 zo dňa 21. októbra 2015 bola ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny SR uložená úloha „vytvoriť a spravovať 

informačný internetový portál - komplexný a aktuálny zdroj informácií o integrácii cudzincov v Slovenskej republike“. Plnenie uvedeného opatrenia 

prebieha v spolupráci s Tlačovým a komunikačným odborom MPSVR SR. Informácie sú aktualizované na samostatnej záložke na stránke MPSVR SR pod 

sekciou „Integrácia cudzincov“ na základe údajov poskytnutých od príslušných dotknutých rezortov. Webová stránka je zabezpečená v slovenskej aj 

anglickej jazykovej verzii. Webový portál je zameraný aj na získanie prehľadných informácií vzťahujúcich sa na podmienky zamestnávania cudzincov. 

 

Realizáciu tohto opatrenia je možné zabezpečiť aj v rámci trvalo udržateľnej Komunikačnej stratégie o prínosoch a pozitívach migrácie a integrácie 

cudzincov na Slovensku, ktorá vznikla v rámci projektu “Fórum integrácie - platforma pre otvorený dialóg o migrácii a integrácii“ v spolupráci Ligy za 

ľudské práva a MPSVR SR. Jej hlavným dôvodom vzniku je nedostatok proaktívnej a pozitívnej komunikácie na túto tému.   

 

Termín splnenia: priebežne 

 

Navrhované opatrenia, 

gestor implementácie a 

termín implementácie: 

2.3.7 

Opatrenie č. 12 v Integračnej politike: Zvýšiť informovanosť pracovníkov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny o problematike rasizmu a diskriminácie. 

Zabezpečiť tréningy a školenia sociálnych pracovníkov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny pokiaľ ide o problematiku „rasy“, rasizmu, diskriminácie a 

vylučovania a podporovať profesionalizáciu zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v oblasti asistencie cudzincom. 
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Gestor: MPSVR SR v spolupráci s ostatnými ministerstvami (okrem MK SR) a VÚC  

 

MPSVR SR - OdMIC (OMVEZ) 

 V spolupráci s  MV SR je cieľom  vytvorenie  príručiek a manuálov o problematike rasizmu a diskriminácie vo vzťahu k cudzincom,  za účelom ich voľnej 

distribúcie na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Participácia na zabezpečení tréningov a školení sociálnych pracovníkov úradov práce sociálnych 

vecí a rodiny v uvedenej oblasti. 

 

Termín splnenia: priebežne  

 

Navrhované opatrenia, 

gestor implementácie a 

termín implementácie: 

2.3.8 

Opatrenie č. 13 v Integračnej politike: Venovať zvýšenú pozornosť problematike interkultúrneho vzdelávania,  medzikultúrneho  dialógu a multikultúrnej 

výchove. Presadzovať myšlienky porozumenia medzi odlišnými kultúrami a vzájomného rešpektovania kultúrnych rozmanitostí. Posilniť interkultúrne 

vzdelávanie na školách s dôrazom na problematiku migrácie a integrácie cudzincov, vzdelávanie zamestnancov sociálnych služieb, úradov práce, sociálnych 

vecí a rodiny v otázke migrácie a znižovania miery predsudkov a stereotypov pri práci s cudzincami. 

 

Gestor: MPSVR SR v spolupráci s ostatnými ministerstvami (okrem MK SR) a VÚC 

MPSVR SR - OdMIC (OMVEZ) 

 

MPSVR SR - OdMIC (OMVEZ) v spolupráci s IOM 

Tréning a školenia sociálnych pracovníkov v oblasti asistencie cudzincom v spolupráci s IOM. 

 

MPSVR SR - OdMIC (OMVEZ) 

 V spolupráci s MV SR  je  cieľom  realizácia  odborných podujatí, dialógov a prednášok v rámci akreditovaných predmetov venovaných problematike 

interkultúrneho vzdelávania a multikultúrnej výchove v spolupráci so slovenskými vysokými školami. 

 

MPSVR SR - OdMIC (OMVEZ) 

Spracovanie manuálu (informačnej brožúry) s komplexnými informáciami v predmetnej oblasti.  

  

Termín splnenia: priebežne 

 

Aktuálny stav plnenia 

(slovne) a vyhodnotenia 

plnenia opatrení: 
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2.4    Zdravotná starostlivosť 
      

Navrhované opatrenia,  

gestor implementácie a  

termín implementácie: 

 

 

2.4.1 

Opatrenie č. 1 v Integračnej politike: Podporovať sebestačnosť cudzincov a zabezpečiť ich prístup a uplatnenie na trhu práce, čím sa zabezpečí aj ich 

prístup k verejnému zdravotnému poisteniu a prístup k zdravotným službám. Je potrebné zároveň zlepšiť prístup k zdravotnej starostlivosti pre 

marginalizované skupiny, skupiny cudzincov zasiahnutých životnou krízou, osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, seniorov a cudzincov bez trvalého 

pobytu.  

 

Gestor: MZ SR, MPSVR SR 

 

MPSVR SR - OdMIC (OMVEZ) v spolupráci s MV SR   

Článok 29 kvalifikačnej smernice (2004/83/ES) požaduje, aby cudzinci s doplnkovou ochranou mali prístup k zdravotnej starostlivosti za rovnakých 

podmienok oprávnenosti ako občania SR. Táto povinnosť je ustanovená v § 27c odsek 3 zákona č. 480/2002 Z.z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. Preto je nevyhnutné podporiť prístup osôb s poskytnutou doplnkovou ochranou k účasti v systéme verejného 

zdravotného poistenia, ako aj zvýšiť informovanosť o ich právnom postavení a rozsahu zdravotnej starostlivosti poskytovanej na ich základe.  

 

Plnenie opatrenia bude podporované aj prostredníctvom aktualizácie informačného internetového portálu MPSVR SR, ktorý bol zriadený v zmysle 

uznesenia vlády SR č. 568 zo dňa 21. októbra 2015 a má slúžiť ako komplexný a aktuálny zdroj informácií o integrácii cudzincov v Slovenskej republike. 

Plnenie uvedeného opatrenia prebieha v spolupráci s Tlačovým a komunikačným odborom MPSVR SR. Informácie sú aktualizované na samostatnej záložke 

na stránke MPSVR SR pod sekciou „Integrácia cudzincov“ na základe údajov poskytnutých od príslušných dotknutých rezortov. Webová stránka je 

zabezpečená v slovenskej aj anglickej jazykovej verzii. 

 

Termín splnenia: priebežne 

 

Navrhované opatrenia,  

gestor implementácie a  

termín implementácie: 

2.4.2 

Opatrenie č. 2 v Integračnej politike: Informovať poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (interné oznámenie; webové sídlo) o rozsahu zdravotnej 

starostlivosti poskytovanej na základe predloženia dokladu o oprávnení na poskytnutie zdravotnej starostlivosti cudzincovi.  

 

Gestor: MZ SR, MPSVR SR, MV SR 

 

Plnenie opatrenia bude podporované aj prostredníctvom aktualizácie informačného internetového portálu MPSVR SR, ktorý bol zriadený v zmysle 

uznesenia vlády SR č. 568 zo dňa 21. októbra 2015 a  má slúžiť ako komplexný a aktuálny zdroj informácií o integrácii cudzincov v Slovenskej republike. 

Plnenie uvedeného opatrenia prebieha v spolupráci s Tlačovým a komunikačným odborom MPSVR SR. Informácie sú aktualizované na samostatnej záložke 
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na stránke MPSVR SR pod sekciou „Integrácia cudzincov“ na základe údajov poskytnutých od príslušných dotknutých rezortov. Webová stránka je 

zabezpečená v slovenskej aj anglickej jazykovej verzii. 

 

Termín splnenia: priebežne 

 

Aktuálny stav plnenia 

(slovne) a vyhodnotenia 

plnenia opatrení: 

 

 

2.5  Vzdelávanie   
 

Navrhované opatrenia,  

gestor implementácie a  

termín implementácie: 

 

 

 

2.5.1 

Opatrenie č. 2 v Integračnej politike: Zostaviť a ponúkať štandardizované kurzy slovenského jazyka pre dospelých cudzincov podľa Európskeho 

referenčného rámca s možnosťou získať osvedčenie o stupni dosiahnutej jazykovej spôsobilosti. 

 

Gestor: MŠVVaŠ SR, MPSVR SR 

 

Plnenie opatrenia bude podporované aj prostredníctvom aktualizácie informačného internetového portálu MPSVR SR, ktorý bol zriadený v zmysle 

uznesenia vlády SR č. 568 zo dňa 21. októbra 2015 a  má slúžiť ako komplexný a aktuálny zdroj informácií o integrácii cudzincov v Slovenskej republike. 

Plnenie uvedeného opatrenia prebieha v spolupráci s Tlačovým a komunikačným odborom MPSVR SR. Informácie sú aktualizované na samostatnej záložke 

na stránke MPSVR SR pod sekciou „Integrácia cudzincov“ na základe údajov poskytnutých od príslušných dotknutých rezortov. Webová stránka je 

zabezpečená v slovenskej aj anglickej jazykovej verzii. 

 

Termín splnenia: priebežne 

 

Navrhované opatrenia,  

gestor implementácie a  

termín implementácie: 

 

2.5.2 

Opatrenie č. 3 v Integračnej politike: Sprístupniť učebnice a metodické pomôcky potrebné na výučbu slovenského jazyka pre dospelých cudzincov 

v rámci štandardizovaných kurzov.  

 

Gestor: MŠVVaŠ SR, MV SR, MPSVR SR 

 

MŠVVaŠ SR, MPSVR SR - OdMIC (OMVEZ) v spolupráci s MV SR 

                  Pomoc pri príprave metodického materiálu a pomôcok za účelom výučby slovenského jazyka pre žiadateľov o azyl, ako aj pre osoby s poskytnutou 

medzinárodnou ochranou. 

Pom      

Termín splnenia: priebežne 
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Navrhované opatrenia,  

gestor implementácie a  

termín implementácie: 

 

2.5.3 a 2.5.4 

Opatrenie č. 4 v Integračnej politike: Vytvoriť pracovnú skupinu s cieľom vytvorenia regionálne dostupných kurzov slovenského jazyka pre dospelých 

cudzincov.  

Opatrenie č. 6 v Integračnej politike: Vytvoriť koordinovaný systém poskytovania a financovania rekvalifikačných kurzov pre dospelých cudzincov. 
 

Gestor: MŠVVaŠ SR, MPSVR SR, MV SR 

 

Termín splnenia:  priebežne 

 

Navrhované opatrenia,  

gestor implementácie a  

termín implementácie: 

 

2.5.5 

Opatrenie č. 7 v Integračnej politike: Vytvoriť grantovú schému pre samosprávy, mimovládne organizácie a organizácie združujúce cudzincov na 

podporu aktivít zameraných na zvyšovanie povedomia širokej verejnosti o migrácii a cudzincoch žijúcich na Slovensku a na podporu aktivít prispievajúcich 

k integrácii na lokálnej úrovni. 

 

Gestor: ministerstvá 

 

Opatrenie bude realizované MS SR s podporou MPSVR SR. 

 

Termín splnenia: priebežne 

 

Navrhované opatrenia,  

gestor implementácie a  

termín implementácie: 

 

2.5.6 

Opatrenie č. 8 v Integračnej politike: Vytvoriť grantovú schému pre vzdelávacie inštitúcie a mimovládne organizácie na podporu aktivít zameraných na 

vzdelávanie profesijných skupín, ktoré v rámci výkonu svojho povolania prichádzajú do priameho kontaktu s cudzincami žijúcimi na Slovensku. 

 

Gestor: ministerstvá 

 

Opatrenie bude realizované MS SR s podporou MPSVR SR. 

  

Termín splnenia: priebežne 

 

Aktuálny stav plnenia 

(slovne)  vyhodnotenia 

plnenia opatrení: 

 

 

2.6  Zamestnanosť a sociálna ochrana 
 

 Navrhované opatrenia,  2.6.1 
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gestor implementácie a  

termín implementácie: 

 

 

 

 

 

 

 

Opatrenie č. 1 v Integračnej politike: Zatraktívňovať slovenský trh práce v zmysle migračnej politiky štátu s výhľadom do roku 2020 a zároveň 

upevňovať integráciu cudzincov zjednodušením administratívnych postupov v súvislosti so získavaním povolení na pobyt a zamestnanie. (Osobitne 

s prihliadnutím na osoby z tretích krajín, ktoré získali univerzitný diplom na slovenských školách).   

 

Gestor: MPSVR SR, UPSVR, MV SR 

 

Termín splnenia: priebežne 

 

2.6.1.1 

Aktualizácia legislatívno-právnych podmienok vytvárajúcich flexibilnejší rámec pre vstup a pobyt štátnych príslušníkov tretích krajín na účel zamestnania 

vypracovaním návrhu osobitného zákona o zamestnávaní štátnych príslušníkov tretích krajín na území Slovenskej republiky. 

 

Gestor: MPSVR SR – SP 

 

Termín splnenia: 31.12.2018 

 

2.6.1.2 

Transpozícia Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/801 z 11. mája 2016 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín 

na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby, výmenných programov žiakov alebo vzdelávacích projektov a činnosti aupair 

(prepracované znenie). 

 

Gestor: MPSVR SR - SP, MV SR 

 

Termín splnenia: 23.5.2018 

 

2.6.1.3 

Prehodnotenie možnosti využitia nástrojov aktívnych opatrení trhu práce napr. formou rekvalifikácie zameraných na štátnych príslušníkov tretích krajín s 

 priznanou medzinárodnou ochranou, s cieľom čo najrýchlejšieho uplatnenia sa na trhu práce, so zameraním na nedostatkové profesie (vodiči, pracovníci v 

 stavebníctve, upratovacie služby, aranžérstvo, kaderníctvo) aj s potrebnou jazykovou prípravou, kurz slovenského jazyka s odbornou tematikou. 

 

Gestor: UPSVR 

 

Termín splnenia: 31.12.2017 

 

Navrhované opatrenia,  

gestor implementácie a  

termín implementácie: 

 

2.6.2 

Opatrenie č. 2 v Integračnej politike: Umožniť študentom z tretích krajín možnosť pracovať aj počas štúdia v tých odboroch, kde chýbajú kvalifikovaní 

 pracovníci (v zmysle analýzy potrieb trhu práce).  
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Gestor: MPSVR SR, UPSVR 

   

Termín splnenia: priebežne  

 

Navrhované opatrenia,  

gestor implementácie a  

termín implementácie: 

2.6.3 

Opatrenie č. 3 v Integračnej politike: Zaviesť evidenciu a štatistické sledovanie údajov o poskytovaných sociálnych službách v zariadeniach sociálnych 

služieb poskytovaných cudzincom. 

 

Opatrenie bolo splnené, štatistické sledovanie cieľovej skupiny v zariadeniach sociálnych služieb bude aj naďalej prebiehať.   

 

Gestor: MPSVR SR, UPSVR  

Opatrenie bude realizované v spolupráci s VÚC. 

 

Termín splnenia: priebežne 

 

Navrhované opatrenia,  

gestor implementácie a  

termín implementácie: 

2.6.4 

Opatrenie č. 4 v Integračnej politike: Sústavne zlepšovať podmienky poskytovania sociálnych služieb cudzincom v zariadeniach sociálnych služieb. 

 

Gestor: MPSVR SR v spolupráci s VÚC  

SP -        Opatrenie bude realizované aj v spolupráci s obcami. 

 

Sústavné zlepšovanie podmienok poskytovania sociálnych služieb je súčasťou vládnej politiky. Medzi povinnosti poskytovateľa pri poskytovaní sociálnej 

služby patrí aj zohľadňovanie individuálnych potrieb prijímateľa sociálnej služby a poskytovanie sociálnej služby na odbornej úrovni (§7 písm. a) a c) 

zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách). Uvedené sa v plnej miere vzťahuje aj na cudzincov, vzhľadom na to, že sú v zmysle zákona o sociálnych 

službách účastníkmi. 

SP 

Termín splnenia: priebežne 

 

Navrhované opatrenia,  

gestor implementácie a  

termín implementácie: 

2.6.5 

Opatrenie č. 5 v Integračnej politike: Dosiahnuť lepšie zapojenie sociálnych partnerov, mimovládnych a medzinárodných organizácií do vypracovania 

 a implementácie integračných opatrení.  

 

Gestor: ministerstvá 

MPSVR SR, UPSVR 

 

Diskusia so zamestnávateľskými a odborovými zväzmi a združeniami o možnosti zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín s udelenou 

medzinárodnou ochranou. 

 



14 

 

Termín splnenia: priebežne 

 

Navrhované opatrenia,  

gestor implementácie a  

termín implementácie: 

2.6.6 

Opatrenie č. 6 v Integračnej politike: Podporiť opatrenia v rámci operačných programov, ktoré by umožnili financovať projekty a programy zamerané na 

 integráciu cudzincov.   

 

Podpora plnenia navrhnutých opatrení cez operačný program Ľudské zdroje, ktorý bol schválený na programové obdobie 2014 - 2020. 

 

Gestor: ministerstvá 

 

Termín splnenia: priebežne 

 

Navrhované opatrenia,  

gestor implementácie a  

termín implementácie: 

2.6.7 

Opatrenie č. 7 v Integračnej politike: V rámci príprav legislatívnych predpisov v oblasti štátnej sociálnej podpory a pomoci v hmotnej núdzi zohľadňovať 

 potreby cudzincov a ich rodinných príslušníkov tak, aby postavenie cudzincov legálne žijúcich na území Slovenska bolo rovnaké ako postavenie občanov 

 SR.  

 

Gestor: MPSVR SR – SSRP/OŠPSSRP  

 

Termín splnenia: priebežne  

 

Navrhované opatrenia,  

gestor implementácie a  

termín implementácie: 

2.6.8 

Opatrenie č. 8 v Integračnej politike: Podporovať prístup jednotlivcov a rodín cudzincov k dávkam štátnej sociálnej podpory a k dávke a príspevkom 

pomoci v hmotnej núdzi s osobitným zreteľom na zraniteľné kategórie cudzincov. 

 

Gestor: MPSVR SR – SSRP/OŠPSSRP  

 

Termín splnenia: priebežne  

 

Navrhované opatrenia,  

gestor implementácie a  

termín implementácie: 

Opatr     2.6.9 

                Opatrenie č. 9 v Integračnej politike: Prijímať opatrenia na zlepšenie života cudzincov na Slovensku s cieľom zmierňovania a odstraňovania chudoby a 

predchádzania sociálnemu vylúčeniu; naďalej zaraďovať cudzincov medzi skupiny potenciálne ohrozené vylúčením a chudobou. 

 

Gestor: MPSVR SR – SSRP/OŠPSSRP  

 

Prijaté opatrenia zamerané na zmiernenie a odstránenie chudoby a odstránenie sociálneho vylúčenia reflektujú postavenie cudzincov, ako skupiny  

potenciálne ohrozenej vylúčením  a chudobou. Sú realizované v rámci štátnej sociálnej podpory a pomoci v hmotnej núdzi. V záujme posilnenia nástrojov  

na zmierňovanie chudoby a predchádzanie sociálnemu vylúčeniu bol v programovom období 2014-2020 v rámci EU zriadený Fond európskej pomoci pre  
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najodkázanejšie osoby, v rámci ktorého budú môcť jednotlivé členské štáty na základe Európskou komisiou schválených operačných programov  pre daný  

fond poskytovať potravinovú a základnú materiálnu pomoc osobám, ktoré trpia chudobou alebo sociálnym vylúčením. Podľa operačného programu  

potravinovej a základnej materiálnej pomoci SR, ktorý bol dňa 11. decembra 2014 schválený Európskou komisiou sú za najodkázanejšie osoby považované  

vybrané skupiny osôb, ktoré sú príjemcami pomoci v hmotnej núdzi ako aj osoby, ktoré sú bez prístrešia. V zmysle uvedeného sa poskytovanie potravinovej 

 a základnej materiálnej pomoci vzťahuje aj na cudzincov. 

 

Termín splnenia: priebežne  

 

Navrhované opatrenia,  

gestor implementácie a  

termín implementácie: 

2.6.10 

Opatrenie č. 10 v Integračnej politike: Otvoriť diskusiu s predstaviteľmi odborov o možnostiach a dôležitosti ich zapojenia do boja proti nútenej a 

 exploitatívnej práci migrantov.  

 

Gestor: KOZ SR, MPSVR SR, MVO, komunity  

 

Navrhuje sa otvorenie diskusie napr. formou realizácie pracovných stretnutí zástupcov zodpovedných subjektov. 

 

Termín splnenia: priebežne  

 

Navrhované opatrenia,  

gestor implementácie a  

termín implementácie: 

2.6.11 

Opatrenie č. 11 v Integračnej politike: Podporiť a zjednodušiť integráciu na trh práce držiteľov prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny, ktorí sú 

rodinnými príslušníkmi cudzincov vykonávajúcich pracovnú, podnikateľskú, výskumnú a vedeckú činnosť. 

 

Gestor: MPSVR SR, UPSVR 

  

Termín splnenia: priebežne 

 

Navrhované opatrenia,  

gestor implementácie a  

termín implementácie: 

2.6.12 

Opatrenie č. 12 v Integračnej politike: Pri preukazovaní štatútu obete na účely autonómneho povolenia na pobyt prihliadať na komplexnosť problému 

 domáceho násilia, limity dostupných intervencií (zo strany polície a ďalších autorít a pomáhajúcich organizácií) a vyžadovať takú mieru dôkazov, ktorá je 

 zlučiteľná so situáciou obete, s akcentom netolerovania akéhokoľvek násilia páchaného na obetiach rešpektujúc kultúrnu rozmanitosť a diverziu. 

 

Gestor: MPSVR SR - ORRRP, UPSVR 

MPSVR SR v spolupráci s MVO a komunitami 

 

Predmetná úloha by sa mohla  parciálne plniť v rámci dotačnej schémy pre rodovú rovnosť v ktorej sú premietnuté princípy nediskriminácie, tolerancie,  

prevencie a boj proti intolerancii. Podporou malých projektov, by sa odprezentovala zmena postojov k rodovo podmienenému násiliu, ako aj posilňovanie  

aktívneho občianstva žien v zraniteľných skupinách (migrantky) formou  osvetových, vzdelávacích aktivít (kampaňami), ktoré by  zrozumiteľnou formou  

búrali  stereotypy vo vnímaní postavení žien v spoločnosti, ktoré sú poznačené rodovou nerovnosťou. Do plnenia dotknutej úlohy by sa  aktívne zapojili  
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predstavitelia migrantských organizácií. 

 

Termín splnenia: priebežne 

 

2.6.12.1 

Nakoľko osoby s pôvodom migranta predstavujú osobitne zraniteľnú skupinu ohrozovanú rodovo podmieneným a domácim násilím, je nevyhnutné 

 intenzívne koordinovať verejné politiky, aby dôsledne uplatňovali rodové hľadisko s prihliadnutím na špecifické faktory vzťahujúce sa na migrantky.  

 

Gestor: MPSVR SR - ORRRP 

MPSVR SR v spolupráci s MVO a komunitami 

 

Vzdelávať pracovníkov, ktorí poskytujú špecifické sociálne služby, poradenské podporné služby pre zraniteľné skupiny (migrantov) v oblasti eliminácie  

násilia páchaného na ženách s tým, že vzdelávanie bude akcentovať na to, že násilie nie je akceptované, tolerované ani z hľadiska kultúrnej diverzity. 

 

Termín splnenia: priebežne 

 

Navrhované opatrenia,  

gestor implementácie a  

termín implementácie: 

2.6.13 

Opatrenie č. 13 v Integračnej politike: Cielene informovať pracujúcich migrantov a predstaviteľov migrantských organizácií (napr. formou letákov alebo 

 posilnenia kapacít poradenských centier) o právach pracovných migrantov a zapojiť predstaviteľov migrantských organizácií do spolupráce s pomáhajúcimi 

 organizáciami a štátnymi inštitúciami s cieľom podporiť ochranu pracovných migrantov. 

  

Gestor: NIP, ministerstvá, MVO, komunity 

 

NIP bude na opatrení participovať formou spolupráce s ostatnými pomáhajúcimi organizáciami poskytnutím relevantných informácií.  

 

Na           Termín splnenia: priebežne 

 

Aktuálny stav plnenia  

(slovne)  vyhodnotenia  

plnenia opatrení: 

 

 

 

2.7  Občianstvo Slovenskej republiky 
 

MPSVR SR  nemá uložené opatrenie na rozpracovanie v rámci predmetnej oblasti.   

 

2.8  Maloletí bez sprievodu  
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Navrhované opatrenia,  

gestor implementácie a  

termín implementácie: 

 

2.8.1 

Opatrenie č. 1 v Integračnej politike: Vypracovať metodickú príručku k aplikácii princípu najlepšieho záujmu dieťaťa vo všetkých postupoch, opatreniach 

a rozhodnutiach prijímaných vo vzťahu k maloletým bez sprievodu. Cieľová skupina: štátni zamestnanci rozhodujúci vo veciach maloletých bez sprievodu, 

ako aj iné subjekty, pracujúce s maloletými bez sprievodu (vrátane MVO). 

 

Gestor: akreditované subjekty v spolupráci s UPSVR 

 

                Termín splnenia: priebežne 

 

Opatrenie č. 2.8.1.1 

Podporiť vytváranie  podmienok a opatrení na zvýšenie miery integrácie maloletých bez sprievodu na území Slovenskej republiky.   

 

Indikátor: realizácia aktivít Národného projektu „Podpora integrácie cudzincov v zariadeniach SPODaSK“. 

 

Gestor: MPSVR SR, UPSVR 

 

Termín splnenia: priebežne 

 

Navrhované opatrenia,  

gestor implementácie a  

termín implementácie: 

 

 

2.8.2 

Opatrenie č. 2 v Integračnej politike: Identifikovať príčiny útekov/zmiznutí maloletých bez sprievodu a prijať preventívne opatrenia.  

 

Gestor: MPSVR SR, UPSVR v spolupráci s Inštitútom pre výskum práce a rodiny 

 

Navrhnutá úloha je realizovaná v spolupráci s Inštitútom pre výskum práce a rodiny. 

 

Termín splnenia: priebežne 

 

 Navrhované opatrenia,  

gestor implementácie a  

termín implementácie: 

 

2.8.3 

Opatrenie č. 3 v Integračnej politike: Zjednodušiť proces, respektíve zabezpečiť prístup k umiestňovaniu azylantov a osôb s poskytnutou doplnkovou 

 ochranou v domovoch sociálnych služieb. 

 

Gestor: MPSVR SR  

 

Navrhnutá úloha sa priebežne plní.   

  

Termín splnenia: priebežne 
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Aktuálny stav plnenia 

(slovne)  vyhodnotenia 

plnenia opatrení: 

 

 

Zoznam použitých skratiek: 

 

HRL – Liga za ľudské práva 

IOM – Medzinárodná organizácia pre migráciu 

KOZ – Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky 

MDVRR SR – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

MEKOMIC – Medzirezortná expertná komisia pre oblasť pracovnej migrácie a integrácie cudzincov pri MPSVR SR 

MK SR – Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

MPVSR SR – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

MS SR – Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 

MŠVVaŠ SR – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

MV SR – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

MVO – mimovládne organizácie 

MZ SR – Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

NIP – Národný inšpektorát práce 

OdMIC – Oddelenie migrácie a integrácie cudzincov 

OMVEZ – Odbor medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí 

ORRRP – Oddelenie rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí 

OŠPSSRP - Odbor štátnej podpory a stratégie sociálnej a rodinnej politiky 

SFEU – Sekcia fondov EÚ 

SP – Sekcia práce 

SPODaSK - sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela 

SSRP – Sekcia sociálnej a rodinnej politiky 

TAKO – Tlačový a komunikačný odbor 

ÚMS – Únia miest Slovenska 

UPSVR – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

VÚC – Vyšší územný celok 

ZMOS – Združenie miest a obcí Slovenska 

 


