
 

Akčný plán migračnej politiky v podmienkach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky na roky 2016 – 2017 

 

1. Všeobecná časť 
 
Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2020 (schválená vládou SR 31. augusta 2011) je základným dokumentom a východiskom 

pre budovanie modernej a cieľavedomej politiky vlády Slovenskej republiky v oblasti migrácie. Realizácia migračnej politiky je založená na 

koordinovanom postupe štátnych orgánov, orgánov miestnej štátnej správy a samosprávy a predpokladá široké zapojenie mimovládnych a ďalších 

organizácií pôsobiacich v tejto oblasti.  

 

Riadená ekonomická migrácia je primárne determinovaná potrebami Slovenskej republiky. Súčasný demografický vývoj ukazuje, že ekonomická 

migrácia v najbližších rokoch musí byť založená na aktívnom a flexibilnom riadení prijímania cudzincov, ktorí sa k nám rozhodli prísť. Slovenská 

republika preto prijíma politiky na aktívnu podporu prijímania ekonomických migrantov a zamestnávanie migrantov z tretích krajín v súlade s 

potrebami národného hospodárstva a trhu práce, s dôrazom na prijímanie a zamestnávanie vysokokvalifikovaných zamestnancov, vedeckých 

pracovníkov a podľa potreby ďalších kvalifikovaných migrantov.  

 

Návrh Akčného plánu migračnej politiky v podmienkach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na roky 2016 -2017 sa 

predkladá na základe úlohy B.2 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 574 z 31. augusta 2011 k Migračnej politike SR s výhľadom do roku 2020.  

 

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 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, štátny príslušník tretej krajiny, primerane a podľa vhodnosti sa tým myslia 

osoby ženského i mužského pohlavia.    

 

 

 
 

 

 

 

 



2. Osobitná časť 

 
2.1  Migračná politika v kontexte členstva Slovenskej republiky v Európskej únii 

2.2  Legálna migrácia 

2.3  Integrácia  

2.4  Emigrácia kvalifikovanej pracovnej sily 

2.5  Nelegálna migrácia, návraty a obchodovanie s ľuďmi 

2.6  Ochrana hraníc 

2.7  Medzinárodná ochrana, migrácia a rozvoj 

2.8  Inštitucionálne zabezpečenie 

 

 

2.2. Legálna migrácia 
 

2.2.3. Vykonávanie pravidelných analýz potrieb národného hospodárstva a ekonomického prínosu jednotlivých 

skupín ekonomických migrantov (podľa účelu pobytu), na základe ktorých zvážiť prijímanie regulačných a 

kontrolných opatrení, ako aj opatrení na motiváciu cudzincov, ktorí sú prínosom pre slovenské hospodárstvo, aby 

pôsobili v Slovenskej republike s cieľom zabezpečenia rovnováhy na trhu práce i v celom rozsahu ekonomickej 

migrácie 

 
1. Navrhované opatrenia 

(L/I//R)
1
, gestor 

implementácie a termín 

implementácie: 

Opatrenie č. 2.2.3.1. 
Realizácia národného projektu „Prognózy vývoja na trhu práce v SR II“ Vypracovanie krátkodobých a strednodobých prognóz vývoja na trhu práce v SR v 

rokoch 2016 - 2018 a kvantifikácia budúcich disparít na trhu práce v SR. 

 

Gestor: UPSVaR 

 

Termín plnenia: priebežne 

 

2. Aktuálny stav plnenia 

(slovne) a vyhodnotenia 

plnenia opatrení: 

K opatreniu č. 2.2.3.1. 

 

                                                 
1
 Vysvetlivky: L = legislatívne opatrenie; I = implementačné opatrenie; R = rôzne 



2.2.4.  Aktualizácia legislatívno-právnych podmienok vytvárajúcich flexibilnejšie formy pre vstup a pobyt 

migrantov na realizáciu štúdia a ekonomickej činnosti pre súčasné, ale aj novodefinované skupiny ekonomických 

migrantov 

 
1. Navrhované opatrenia 

(L/I/R), gestor 

implementácie a termín 

implementácie: 

Opatrenie č. 2.2.4.1. 
Pripraviť návrh osobitného zákona o zamestnávaní štátnych príslušníkov tretích krajín a občanov EÚ na území Slovenskej republiky. 

 

Gestor: MPSVR SR, UPSVaR 

 

Termín splnenia: 31.12.2017 

 

2. Aktuálny stav plnenia 

(slovne) a vyhodnotenia 

plnenia opatrení: 

K opatreniu č. 2.2.4.1. 

 

2.2.5.  Aktualizácia podmienok vytvárajúcich právny rámec umožňujúci vstup migrantov na trh práce, pre sezónnu 

prácu, dočasnú a cirkulujúcu migráciu, formy krátkodobého zamestnávania atď. 

 
1. Navrhované opatrenia 

(L/I/R), gestor 

implementácie a termín 

implementácie: 

Opatrenie č. 2.2.5.1. 

Novodefinovanie podmienok sezónneho zamestnávania a vnútropodnikového transferu štátnych príslušníkov tretích krajín 

 

Transpozícia Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/36/EÚ  z 26. februára 2014 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín 

na účel zamestnania ako sezónni pracovníci a Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/66/EÚ z 15. mája 2014 o podmienkach vstupu a pobytu 

štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci vnútropodnikového presunu do právneho poriadku SR. 

 

Gestor: MPSVR SR, UPSVaR 

 

Termín splnenia: 31.12.2016 

 

2. Aktuálny stav plnenia 

(slovne) a vyhodnotenia 

plnenia opatrení: 

K opatreniu č. 2.2.5.1. 

 

 
1. Navrhované opatrenia 

(L/I/R), gestor 

implementácie a termín 

implementácie: 

Opatrenie č. 2.2.5.2.  

Aktualizácia podmienok vytvárajúcich právny rámec umožňujúci rýchlejší prístup na trh práce migrantom, ktorí už majú udelený prechodný pobyt na účel 

zamestnania na  území SR.  

  



Skrátenie lehoty, počas ktorej musia byť zamestnávateľom nahlásené voľné pracovné miesta, ich počty a charakteristiky pred podaním žiadosti o obnovu  

prechodného pobytu na účel zamestnania.  

 

Gestor: MPSVR SR, UPSVaR 

 

Termín splnenia: 31.12.2017 

 

2. Aktuálny stav plnenia 

(slovne) a vyhodnotenia 

plnenia opatrení: 

K opatreniu č. 2.2.5.2. 

 

 

2.2.6.  Podpora prijímania ekonomických migrantov, zamestnávania migrantov z tretích krajín v súlade 

s potrebami národného hospodárstva a trhu práce s dôrazom na prijímanie a zamestnávanie vysokokvalifikovaných 

zamestnancov, vedeckých pracovníkov a ďalších kvalifikovaných migrantov 

 
1. Navrhované opatrenia 

(L/I/R), gestor 

implementácie a termín 

implementácie: 

Opatrenie č. 2.2.6.1. 

Transpozícia pripravovanej revidovanej Smernice Európskeho parlamentu a Rady o modrých kartách. 

 

Gestor: MPSVR SR 

 

Termín splnenia: v zmysle termínu prijatej smernice 

 

2. Aktuálny stav plnenia 

(slovne) a vyhodnotenia 

plnenia opatrení: 

K opatreniu č. 2.2.6.1. 

 

2.2.7.  Riešenie problematiky „au-pair“ pre osobitný charakter skĺbenia práce a štúdia a kontroly dodržiavania 

tohto štatútu, vrátane  sociálneho zabezpečenia týchto osôb 

 
1. Navrhované opatrenia 

(L/I/R), gestor 

implementácie a termín 

implementácie: 

Opatrenie č. 2.2.7.1.  

Transpozícia pripravovanej Smernice Európskeho parlamentu a Rady o  podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely 

výskumu, štúdia, výmeny žiakov, platených a neplatených stáží, dobrovoľnej služby a činnosti au-pair do právneho poriadku Slovenskej republiky.  

 

Gestor: MPSVR SR 

 

Termín splnenia: v zmysle schváleného znenia smernice 



 

2. Aktuálny stav plnenia 

(slovne) a vyhodnotenia 

plnenia opatrení: 

K opatreniu č. 2.2.7.1. 

 
2.2.8.  Definovanie práv a povinností migrantov vrátane ich sociálneho zabezpečenia a prístupu jednotlivých skupín  

migrantov k zdravotnej starostlivosti a na trh práce tak, aby migranti čo najrýchlejšie získali plnohodnotné 

postavenie v spoločnosti 

 
1. Navrhované opatrenia 

(L/I/R), gestor 

implementácie a termín 

implementácie: 

Opatrenie č. 2.2.8.1.  
V rámci príprav legislatívnych predpisov v oblasti štátnej 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. 

 

V zmysle § 1 ods. 2 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa tento 

zákon vzťahuje na občana Slovenskej republiky, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, a cudzinca zdržiavajúceho sa na území Slovenskej 

republiky v súlade s osobitným predpisom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republiky viazaná. Niektoré  zákony v oblasti štátnych 

sociálnych dávok za jednu z podmienok nároku ustanovujú trvalý alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby na území SR. Prechodný pobyt sa posudzuje v 

zmysle zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 480/2002 Z.z. o azyle a  o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. V prípade koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia sa postupuje v zmysle Nariadenia EP a Rady (ES) č. 883/2004 a platnej 

európskej legislatívy.  

 

Gestor: MPSVR SR 

 

Termín splnenia: priebežne 

 

2. Aktuálny stav plnenia 

(slovne) a vyhodnotenia 

plnenia opatrení: 

K opatreniu č. 2.2.8.1. 

 

 
1. Navrhované opatrenia 

(L/I/R), gestor 

implementácie a termín 

implementácie: 

Opatrenie č. 2.2.8.2.  
Podporovať prístup jednotlivcov a rodín cudzincov k dávkam štátnej sociálnej podpory a k pomoci v hmotnej núdzi s osobitným zreteľom na zraniteľné 

kategórie cudzincov. 

 

Gestor: MPSVR SR 

 

Termín splnenia: priebežne 

 



2. Aktuálny stav plnenia 

(slovne) a vyhodnotenia 

plnenia opatrení: 

K opatreniu č. 2.2.8.2. 

 
1. Navrhované opatrenia 

(L/I/R), gestor 

implementácie a termín 

implementácie: 

Opatrenie č. 2.2.8.3.  

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 chudobou a sociálnym vylúčením. 

 

Cudzinci sú považovaní za skupinu osôb potenciálne ohrozenú rizikom chudoby a sociálneho vylúčenia a z uvedeného dôvodu sú zahrnutí aj v rámci 

viacerých aktivít zameraných na podporu sociálneho začlenenia osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením. Taktiež sú identifikovaní v rámci 

hlavných cieľových skupín v rámci prioritnej osi 4 Sociálne začlenenie Operačného programu Ľudské zdroje 2014 – 2020, čo umožňuje podporu aktivít 

zameraných na podporu sociálneho začlenenia ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením.  

 

Gestor: MPSVR SR 

 

Termín splnenia: priebežne 

 

2. Aktuálny stav plnenia 

(slovne) a vyhodnotenia 

plnenia opatrení: 

K opatreniu č. 2.2.8.3. 

 

 

2.2.13. Zlepšovanie a zefektívňovanie zberu a spracovania dát o trhu práce a ich sprístupnenie odbornej verejnosti 

i občanom, zabezpečenie previazanosti databázy pobytovej registrácie s databázou registrácie daňových úradov, 

sociálneho poistenia a zdravotného poistenia a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny 

 
1. Navrhované opatrenia 

(L/I/R), gestor 

implementácie a termín 

implementácie: 

Opatrenie č. 2.2.13.1. 

Zlepšenie zberu údajov o zamestnávaní štátnych príslušníkoch tretej krajiny a občanov EÚ na území SR. 

Zavedenie možnosti podávania údajov o nástupe do zamestnania a skončení zamestnania štátnych príslušníkov tretej krajiny a občanov EÚ (údaje na 

formulári informačná karta) elektronicky, cez internetový portál. 

 

Gestor: UPSVaR 

 

Termín splnenia: 31.12.2016 

 

2. Aktuálny stav plnenia 

(slovne) a vyhodnotenia 

plnenia opatrení: 

K opatreniu č. 2.2.13.1. 



 
2.2.14. Dôkladnejšie vykonávanie kontrol migrantov zameraných na zamedzenie ich nelegálneho pobytu, 

zamestnávanie alebo podnikanie a na uplatňovanie rovnakých pracovných podmienok vrátane miezd a sociálneho 

zabezpečenia a v záujme ich ochrany 

 
1. Navrhované opatrenia 

(L/I/R), gestor 

implementácie a termín 

implementácie: 

Opatrenie č. 2.2.14.1.  

Aktívne vyhľadávanie zamestnávateľov, ktorí nelegálne zamestnávajú cudzincov. 

 

Gestor: NIP (inšpektoráty práce), UPSVaR (úrady práce, sociálnych vecí a rodiny ) 

 

Termín splnenia: priebežne 

 

2. Aktuálny stav plnenia 

(slovne) a vyhodnotenia 

plnenia opatrení: 

K opatreniu č. 2.2.14.1. 

 
1. Navrhované opatrenia 

(L/I/R), gestor 

implementácie a termín 

implementácie: 

Opatrenie č. 2.2.14.2.  
Vykonávanie kontrol zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín zameraných na zamedzenie nelegálneho zamestnávania a uplatňovanie rovnakých 

pracovných podmienok. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a 

opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov.  

 

Gestor: NIP 

 

Termín splnenia: priebežne 

 

2. Aktuálny stav plnenia 

(slovne) a vyhodnotenia 

plnenia opatrení: 

K opatreniu č. 2.2.14.2. 

 
1. Navrhované opatrenia 

(L/I/R), gestor 

implementácie a termín 

implementácie: 

Opatrenie č. 2.2.14.3.  

V monitorovacích správach dôsledne dodržiavať vykazovanie osôb v delení na mužov a ženy tak, aby bol výkon inšpekcie práce  cielene zameraný aj na 

odhaľovanie a následnú analýzu z hľadiska rodových špecifík, a tiež vykazovanie osôb na základe veku s cieľom sledovať výskyt prípadov detskej práce.  

 

Gestor: MPSVR SR, NIP 

 

Termín splnenia: priebežne 

 



2. Aktuálny stav plnenia 

(slovne) a vyhodnotenia 

plnenia opatrení: 

K opatreniu č. 2.2.14.3. 

 

2.2.15. Vytváranie informačno-konzultačných centier pre migrantov, a to aj v krajinách ich pôvodu, na zlepšenie 

ich prístupu k informáciám o vstupe a pobyte, životných a pracovných podmienkach prostredníctvom imigračných 

portálov, internetových (viacjazyčných) stránok zainteresovaných rezortov a aktívne zapájanie Úradu pre Slovákov 

žijúcich v zahraničí a konzulárnych úradov Slovenskej republiky do tejto problematiky 

 
1. Navrhované opatrenia 

(L/I/R), gestor 

implementácie a termín 

implementácie: 

Opatrenie č. 2.2.15.1. 

Vytvoriť a spravovať informačný internetový portál – komplexný a aktuálny zdroj informácií o integrácii cudzincov v Slovenskej republike. 

Dopĺňať a kontinuálne aktualizovať webovú stránku MPSVR SR (časti „Informácie pre cudzincov“ a „Integrácia cudzincov“), tak aby obsahovala 

zodpovedajúce a komplexné informácie, ktoré sú pre cudzinca pri jeho vstupe a integrácii v SR podstatné (informácie o legálnom vstupe a pobyte, 

zamestnávaní, bývaní, vzdelávaní, životných a pracovných podmienkach cudzincov na území SR, dôležité dokumenty a kontakty na orgány, organizácie 

a združenia pre cudzincov na území SR).  

 

 

Gestor: MPSVR SR  

 

Termín splnenia: priebežne 

 

2. Aktuálny stav plnenia 

(slovne) a vyhodnotenia 

plnenia opatrení: 

K opatreniu č. 2.2.15.1. 

 

2.3.Integrácia 

 
2.3.1. Zavádzanie uplatňovania tzv. integračného mainstreamingu (s prihliadnutím na špecifiká právneho 

postavenia žien, maloletých, zdravotne postihnutých, cudzincov s poskytnutou medzinárodnou ochranou 

a migrantov v seniorskom veku) do prípravy a tvorby legislatívy, vytváraní rezortných politík, právnych predpisov 

v kontexte na dopad týchto opatrení na oblasť integrácie migrantov 

 
1. Navrhované opatrenia 

(L/I/R), gestor 

implementácie a termín 

Opatrenie č. 2.3.1.1.  

Verejná diskusia o téme migrácie a integrácie.   

 



implementácie: Gestor: MPSVR SR 

 

Termín splnenia: priebežne 

 

2. Aktuálny stav plnenia 

(slovne) a vyhodnotenia 

plnenia opatrení: 

K opatreniu č. 2.3.1.1. 

 

 
1. Navrhované opatrenia 

(L/I/R), gestor 

implementácie a termín 

implementácie: 

Opatrenie č. 2.3.1.2.  

Podporiť odborný dialóg o integrácii na rôznych úrovniach.  

 

Podporovať a rozvíjať odborný dialóg o integrácii so štátnymi inštitúciami, samosprávou, mimovládnymi organizáciami, občianskymi združeniami, a pod.  

V spolupráci s konečnými príjemcami finančných prostriedkov z fondov EÚ (AMIF), realizovať odborné informačné kampane a diskusie o integrácii 

cudzincov, s dôrazom na cudzincov s medzinárodnou ochranou. 

Spolupracovať s MV SR na aktivitách podporujúcich integráciu a pozitívnu propagáciu migrantov, vrátane organizácie/realizácie Svetového dňa utečencov 

(20.6.) so spolupracujúcimi organizáciami.  

Realizovať odborné podujatia a prednášky v rámci akreditovaných predmetov v spolupráci so slovenskými vysokými školami (spolupráca sa predpokladá s 

Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici). 

 

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. 

 

Gestor: MPSVR SR 

 

Termín splnenia: priebežne 

 

2. Aktuálny stav plnenia 

(slovne) a vyhodnotenia 

plnenia opatrení: 

K opatreniu č. 2.3.1.2. 

 
1. Navrhované opatrenia 

(L/I/R), gestor 

implementácie a termín 

implementácie: 

Opatrenie č. 2.3.1.3. 

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 



 

Termín splnenia: priebežne 

 

2. Aktuálny stav plnenia 

(slovne) a vyhodnotenia 

plnenia opatrení: 

K opatreniu č. 2.3.1.3. 

 

 

 
1. Navrhované opatrenia 

(L/I/R), gestor 

implementácie a termín 

implementácie: 

Opatrenie č. 2.3.1.4.  

V rámci koordinácie politiky rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí iniciovať opatrenia na predchádzanie viacnásobnej diskriminácii žien 

 migrantiek a ich špecifických problémov resp. ich  zneviditeľňovaniu (invisibility).   

 

Gestor: MPSVR SR 

 

Termín splnenia: priebežne 

 

2. Aktuálny stav plnenia 

(slovne) a vyhodnotenia 

plnenia opatrení: 

K opatreniu č. 2.3.1.4. 

 

 

2.3.2. Zvyšovanie dôrazu na ľudské práva a toleranciu, boj proti diskriminácii a intolerancii formou vytvorenia 

koordinovanej komunikačnej stratégie, ktorá zahŕňa súčasné, ako aj nové aktivity zameriavajúce sa na zvyšovanie 

informovanosti verejnosti, systematickú spoluprácu s verejnoprávnymi médiami a iniciovanie širších diskusií, čo sa 

týka prínosov, ale aj negatívnych dopadov integrácie migrantov  

 
1. Navrhované opatrenia 

(L/I/R), gestor 

implementácie a termín 

implementácie: 

Opatrenie č. 2.3.2.1.  

Vytvoriť a prijať etické pravidlá informovania o témach migrácie a integrácie. 

 

Gestor: MPSVR SR 

 

Termín splnenia: priebežne 

 

2. Aktuálny stav plnenia 

(slovne) a vyhodnotenia 

plnenia opatrení: 

K opatreniu č. 2.3.2.1. 

 

 



1. Navrhované opatrenia 

(L/I/R), gestor 

implementácie a termín 

implementácie: 

Opatrenie č. 2.3.2.2.  

V rámci zvyšovania informovania verejnosti venovať systematickú pozornosť otázkam integrácie migrantov a migrantiek z hľadiska rodovej  rovnosti 

 a rovnosti príležitostí na základe Celoštátnej stratégie  rodovej rovnosti a Akčného plánu rodovej rovnosti na roky 2014 – 2019. 

 

Gestor: MPSVR SR 

 

Termín splnenia: priebežne 

 

2. Aktuálny stav plnenia 

(slovne) a vyhodnotenia 

plnenia opatrení: 

K opatreniu č. 2.3.2.2. 

 

2.3.3. Stanovenie mechanizmu systematického sledovania plnenia indikátorov integrácie migrantov, upravovanie 

postupov zberu dát pre všetky relevantné inštitúcie, tak aby boli tieto dáta vzájomne dostupné, porovnateľné 

a kompatibilné 

 
1. Navrhované opatrenia 

(L/I//R), gestor 

implementácie a termín 

implementácie: 

Opatrenie č. 2.3.3.1.   

Sledovať plnenie  indikátorov integrácie migrantov 

 

Indikátory integrácie migrantov majú monitorovať integračný proces a jeho úspešnosť. Zakomponovanie indikátorov výsledku integrácie a indikátorov 

politík integrácie ako základu pre efektívny monitoring a evaluáciu sa v súčasnosti považuje za základ aj na úrovni EÚ. Dôležité je stanovenie a 

vyhodnocovanie indikátorov integrácie migrantov z ekonomického hľadiska, malo by ukázať, ako a akým spôsobom migranti ekonomicky participujú, v 

akých oblastiach sú najčastejšie zamestnávaní, v akom rozsahu a v akých oblastiach podnikajú,  či je ich miera zamestnanosti vyššia alebo nižšia než u 

majority, či sa v pracovnom procese stretávajú s diskrimináciou. 

 

Prierezové opatrenie – zber dát je stanovené v Integračnej politike Slovenskej republiky, ktorá bola schválená uznesením vlády Slovenskej republiky č. 45 z 

29. januára 2014. Zozbierané údaje sú zhromaždené v každoročnej Súhrnnej správe k integračnej politike Slovenskej republiky zloženej z odpočtov, na 

základe príslušných Akčných plánov k integračnej politike v Slovenskej republike, vypracovaných v podmienkach jednotlivých rezortov. 

 

Gestor: MPSVR SR 

 

Termín splnenia: priebežne 

 

2. Aktuálny stav plnenia 

(slovne) a vyhodnotenia 

plnenia opatrení: 

K opatreniu č. 2.3.3.1. 

 



2.3.4.  Vytváranie podmienok na implementáciu integračnej politiky na regionálnej a lokálnej úrovni 

prostredníctvom relevantných subjektov, a to najmä VÚC, miest a obcí, definovanie možností spolupráce vzhľadom 

na ich kompetencie a zodpovednosť 

 
1. Navrhované opatrenia 

(L/I/R), gestor 

implementácie a termín 

implementácie: 

Opatrenie č. 2.3.4.1. 

Vytvoriť podmienky na implementáciu integračnej politiky na regionálnej a lokálnej úrovni.  

 

Integračná politika Slovenskej republiky 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 vlády SR č. 568 zo dňa 21. októbra 2015 bolo schválené koordinovanie vytvorenia Štátneho integračného programu pre osoby s udelenou 

medzinárodnou ochranou (ďalej len „ŠIP“), ktorý má byť systémovým riešením integrácie osôb s medzinárodnou ochranou v nadväznosti na Integračnú 

politiku SR. ŠIP podporuje tvorbu politiky „zdola“, so zapojením lokálnych a regionálnych orgánov.   

V spolupráci s konečnými príjemcami finančných prostriedkov z fondov EÚ (AMIF) realizovať podujatia, konferencie a semináre za účelom efektívneho 

uplatňovania integračnej politiky na regionálnej a lokálnej úrovni.  

 

Gestor: MPSVR SR 

 

Termín splnenia: priebežne 

 

2. Aktuálny stav plnenia 

(slovne) a vyhodnotenia 

plnenia opatrení: 

K opatreniu č. 2.3.4.1. 

 
1. Navrhované opatrenia 

(L/I/R), gestor 

implementácie a termín 

implementácie: 

Opatrenie č. 2.3.4.2. 

Posilniť spoluprácu s mimovládnymi organizáciami a organizáciami občianskej spoločnosti pôsobiacimi v oblasti prevencie a eliminácie násilia na ženách, 

aby bola migrantkám poskytnutá primeraná sociálna, psychologická, zdravotná a právna pomoc a ochrana v zmysle Národného akčného plánu na prevenciu 

a elimináciu násilia na ženách na roky 2014-2019. 

 

Gestor: MPSVR SR 

 

Termín splnenia: priebežne 

 

2. Aktuálny stav plnenia 

(slovne) a vyhodnotenia 

plnenia opatrení: 

K opatreniu č. 2.3.4.2. 

 

 



2.3.5.  Zapájanie do procesu integrácie členov jednotlivých migrantských združení a komunít na lokálnej a 

regionálnej úrovni 

 
1. Navrhované opatrenia 

(L/I/R), gestor 

implementácie a termín 

implementácie: 

Opatrenie č. 2.3.5.1. 

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  

 

Termín splnenia: priebežne 

 

2. Aktuálny stav plnenia 

(slovne) a vyhodnotenia 

plnenia opatrení: 

K opatreniu č. 2.3.5.1. 

 
1. Navrhované opatrenia 

(L/I/R), gestor 

implementácie a termín 

implementácie: 

Opatrenie č. 2.3.5.2. 

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  

 

Termín splnenia: priebežne 

 

2. Aktuálny stav plnenia 

(slovne) a vyhodnotenia 

plnenia opatrení: 

K opatreniu č. 2.3.5.2. 

 

 

2.3.6.  Zlepšenie koordinácie a vzájomného prepojenia subjektov/organizácií podieľajúcich sa na integrácii 

migrantov 

 
1. Navrhované opatrenia 

(L/I/R), gestor 

implementácie a termín 

implementácie: 

Opatrenie č. 2.3.6.1. 

Koordinácia Medzirezortnej expertnej komisie pre migráciu a integráciu cudzincov (MEKOMIC). 

 

Gestor: MPSVR SR 

 

Termín splnenia: priebežne 



 

2. Aktuálny stav plnenia 

(slovne) a vyhodnotenia 

plnenia opatrení: 

K opatreniu č. 2.3.6.1. 

 

 

2.3.7.  Zavedenie predpríchodovej informovanosti migrantov v krajinách pôvodu (informačné centrá, brožúrky, 

letáky, internetové stránky) 

 
1. Navrhované opatrenia 

(L/I/R), gestor 

implementácie a termín 

implementácie: 

Opatrenie č. 2.3.7.1. 

Vypracovať informačné letáky, brožúrky za účelom zvýšenia informovanosti o integrácii cudzincov v Slovenskej republike.    

 

Gestor: MPSVR SR 

 

Termín splnenia: priebežne 

 

2. Aktuálny stav plnenia 

(slovne) a vyhodnotenia 

plnenia opatrení: 

K opatreniu č. 2.3.7.1. 

 

 

2.3.11. Rozšírenie možností, spôsobu a foriem financovania integračných opatrení s dôrazom na efektívne 

využívanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie a ďalších alternatívnych mimorozpočtových zdrojov 

 
1. Navrhované opatrenia 

(L/I/R), gestor 

implementácie a termín 

implementácie: 

Opatrenie č. 2.3.11.1. 

V rámci operačného programu Ľudské zdroje podporovať projekty zamerané na integráciu azylantov a fyzických osôb s doplnkovou ochranou s cieľom 

podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť za účelom ich integrovania sa do spoločnosti prostredníctvom uplatnenia sa na trhu práce a na podporu 

zavádzania systémových zmien a inovatívnych riešení v oblasti starostlivosti o maloletých bez sprievodu za účelom zefektívnenia ich integrácie do 

spoločnosti.  

 

V spolupráci s fondom AMIF podporovať projekty zamerané na odstraňovanie problémov a prekážok, ktoré bránia žiadateľom o azyl v lepšej príprave na 

integráciu.  

 

Gestor: MPSVR SR 

 

Termín splnenia: priebežne 

 



2. Aktuálny stav plnenia 

(slovne) a vyhodnotenia 

plnenia opatrení: 

K opatreniu č. 2.3.11.1. 

 

 

 


