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

Slovenskej republiky na roky 2014 – 2015 

 

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 2014 

-2015 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“ v tomto texte vyplýva zo zákona č. 5/2004 Z. z. službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, podľa ktorého štátnym príslušníkom tretej krajiny je štátny príslušník krajiny, ktorá nie je členským štátom 

Európskej únie, iným zmluvným  štátom Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou alebo osoba 

bez štátnej príslušnosti a s návrhom zákona o pobyte cudzincov a  o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

  

Všade, kde sa v texte uvádza pojem cudzinec, primerane a podľa vhodnosti sa tým myslia osoby mužského i ženského pohlavia. 
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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 

 

2.1. Migračná politika v kontexte členstva Slovenskej republiky v Európskej únii 
 

 2.1.1.  

1. Navrhované opatrenia 

(L)
1
, gestor 

implementácie a termín 

implementácie: 

Opatrenie č. 1. – Transpozícia  smerníc Európskeho parlamentu a Rady (po ich schválení EP do relevantných vnútroštátnych predpisov SR) 

 

Transpozícia smernice  

 Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín  na účely sezónneho 

zamestnania 

 Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci vnútropodnikového 

presunu 

 Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na uľahčenie výkonu práv udelených pracovníkom v súvislosti so slobodou pohybu 

pracovníkov 

 Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, 

žiackej výmeny, platených a neplatených stáží, dobrovoľníctva a au-pair. 

 

Gestor: MV SR, MPSVR SR,  
 

Termín splnenia: v zmysle termínov uvedených smerníc   

 

2. Aktuálny stav plnenia 

(slovne) a vyhodnotenia 

K opatreniu č. 1 

Realizácia uvedených opatrení v pôsobnosti MPSVR SR bude financovaná z rozpočtu MPSVR SR a realizácia opatrení v pôsobnosti MV SR bude 

                                                 
1
 Vysvetlivky: L = legislatívne opatrenie; I = implementačné opatrenie; R = rôzne 
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plnenia opatrení: financovaná z rozpočtu MV SR. 

 

2.2.  Legálna migrácia 
 

 

2.2.1. Vytvorenie pravidiel ekonomickej imigrácie formou definovania tzv. „slovenskej karty“ (modifikácia „modrej 

karty Európskej únie“) pre kvalifikovaných a vysokokvalifikovaných imigrantov 

 
 2.2.1  

1. Navrhované opatrenia 

(L), gestor 

implementácie a termín 

implementácie: 

 

 

Opatrenie č. 2. – Zvážiť zadefinovanie pojmu "slovenská karta ". 

 

Gestor: MV SR, MPSVR SR, MŠVVaŠ SR, MH SR 

 

Termín splnenia: 31.12. 2014 

  

 

 

 

2.2.2. 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 

 
 2.2.2.1.  

1. Navrhované opatrenia 

(I), gestor 

implementácie a termín 

implementácie: 

Opatrenie č. 1. – Zavedenie sledovania nedostatkových pracovných pozícií 

 

Vypracovanie analýzy nedostatkových pracovných pozícii. Vypracovanie analýzy trhu  práce. Posúdenie zavedenia kvót pre niektoré pracovné pozície 

 

Gestor:  UPSVR, MPSVR SR, MV SR, MH SR,  
 

Termín splnenia: 31. 12. 2014 

  

2. Aktuálny stav plnenia K opatreniu č. 1. 



4 

 

(slovne) a vyhodnotenia 

plnenia opatrení: 

Realizácia uvedených opatrení bude financovaná z rozpočtu zodpovedných subjektov. 
 

 

 

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

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

 
 2.2.3.1.  

1. Navrhované opatrenia 

(L), gestor 

implementácie a termín 

implementácie: 

Opatrenie č. 1. –  Pripraviť novelizáciu právnych predpisov spadajúcich do kompetencie MPSVR SR v nadväznosti na prijaté smernice EP a Rady v oblasti 

Plánu politiky Legálnej migrácie EÚ 

 

Zadefinovať podmienky udeľovania povolenia pri sezónnom zamestnávaní migrantov ako pri iných kategóriách. Vytvoriť - prepracovať flexibilný a účinný 

nástroj sezónnej migrácie, nakoľko súčasný prechodný pobyt na účel sezónneho zamestnania nie je efektívny. Preskúmať potreby pracovného trhu v oblasti 

sezónnych prác. 

 

Legislatívna absencia definície dočasnej a cirkulujúcej migrácie a foriem krátkodobého zamestnávania. 

 

Gestor: MPSVR SR, UPSVR, MV SR 

 

Termín splnenia: podľa termínu príslušných smerníc 

 

2. Aktuálny stav plnenia 

(slovne) a vyhodnotenia 

plnenia opatrení: 

K opatreniu č. 1. 
Realizácia uvedených opatrení v pôsobnosti MPSVR SR bude financovaná z rozpočtu MPSVR SR. 
 

 

2.2.4.  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 

 
 2.2.4.1.  

1. Navrhované opatrenia 

(I), gestor 

implementácie a termín 

implementácie: 

Opatrenie č. 1. – 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. 

 

Zákonom č. 223/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 20. júla 2011 bola do príslušných právnych predpisov 

SR transponovaná smernica Rady 2009/50/ES z 25. 5. 2009 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely 

vysokokvalifikovaného zamestnania. Smernica zavádza modré karty EÚ pre štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného 
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zamestnania a upravuje podmienky vstupu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú ich držiteľmi a ich rodinných príslušníkov na územie členských 

štátov EÚ. 

 

Gestor: MPSVR SR, UPSVR, MŠVVŠ SR, MH SR.  
 

Termín splnenia: priebežne 

 

2. Aktuálny stav plnenia 

(slovne) a vyhodnotenia 

plnenia opatrení: 

K opatreniu č. 1 
Realizácia uvedených opatrení v pôsobnosti MPSVR SR bude financovaná z rozpočtu MPSVR SR. 

 

2.2.5.  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 

 
 2.2.5.1.  

1. Navrhované opatrenia 

(I), gestor 

implementácie a termín 

implementácie: 

Opatrenie č. 1. – Informovanie migrantov o právach a povinnostiach, prístupe na trh práce, zdravotnom a sociálnom zabezpečení. 

 

Gestor: MV SR, MZ SR, MPSVR SR, MZV SR, UPSVR.  
 

Termín splnenia: priebežne 

 

2. Aktuálny stav plnenia 

(slovne) a vyhodnotenia 

plnenia opatrení: 

K opatreniu č. 1.  
Realizácia uvedených opatrení v pôsobnosti MPSVR SR bude financovaná z rozpočtu MPSVR SR.  

 

2.2.6. Zameranie sa na kontrolu predkladaných dokladov a odhaľovanie falzifikátov a aktívne zapájanie sa Úradu 

pre Slovákov žijúcich v zahraničí a konzulárnych úradov Slovenskej republiky do tohto procesu 

 
 2.2.6.1.  

1. Navrhované opatrenia 

(I), gestor 

implementácie a termín 

implementácie: 

Opatrenie č. 1. – Prepojenie úradov 

 

V prípade dokladov o vzdelaní by Stredisko pre uznanie dokladov o vzdelaní malo byť napojené na príslušné úrady, od ktorých by mohlo čerpať informácie. 

Proces by sa tým urýchlil a nebolo by potrebné čakať na odpovede od kompetentných úradov v príslušnej krajine. 

 

Gestor: MV SR, MZ SR, MŠVVaŠ SR, MPSVR SR, UPSVR.  
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Termín splnenia: priebežne 

 

2. Aktuálny stav plnenia 

(slovne) a vyhodnotenia 

plnenia opatrení: 

K opatreniu č. 1.  
Realizácia uvedených opatrení v pôsobnosti MPSVR SR bude financovaná z rozpočtu MPSVR SR.  

 

2.2.7. 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 

 
 2.2.7.1.  

1. Navrhované opatrenia 

(I), gestor 

implementácie a termín 

implementácie: 

Opatrenie č. 1. –  Zvýšenie dostupnosti informácií služieb zamestnanosti 

 

Potreba prepojenia výstupov s ostatnými inštitúciami a výmeny kompatibilných dát. Zavedenie jednotného identifikátora pre migranta (ekvivalent nášho 

rodného čísla). Podľa zákona o sociálnom poistení, výkon sociálneho poistenia patrí do pôsobnosti Sociálnej poisťovne, ktorá je verejnoprávnou inštitúciou. 

Táto disponuje vlastným informačným systémom,  a preto používanie informácií zhromaždených v tomto informačnom systéme je v jej výlučnej 

pôsobnosti. Sociálna poisťovňa podľa zákona č. 461/2013 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov súčasne plní vo vzťahu k ústredným 

orgánom štátnej správy, ako aj ďalším subjektom štátnej správy oznamovaciu povinnosť. Otázka previazanosti jednotlivých systémov (databáz) je 

rozpracovaná v rámci  programu UNITAS (jednotný výber daní, ciel a odvodov), ktorý je v gescii Ministerstva financií Slovenskej republiky. 

 

Gestor: MPSVR SR, UPSVR, MF SR, MZ SR, Sociálna poisťovňa, MV SR, 

 

Termín splnenia: 31.12.2015 

 

2. Aktuálny stav plnenia 

(slovne) a vyhodnotenia 

plnenia opatrení: 

K opatreniu č. 1. 
Realizácia uvedených opatrení v pôsobnosti MPSVR SR bude financovaná z rozpočtu MPSVR SR. 

 
2.2.8. 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 

 
 2.2.8.1.  

1. Navrhované opatrenia 

(I), gestor 

implementácie a termín 

Opatrenie č. 1. – Vykonávanie kontrol zamestnávania migrantov zameraných na zamedzenie nelegálneho zamestnávania a uplatňovanie rovnakých 

pracovných podmienok.    
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implementácie: Smernica EP 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 (ďalej len „smernica“). Vzhľadom na túto smernicu bude potrebné 

v budúcnosti vyriešiť otázku, či nelegálne zamestnanie zakladá platný pracovnoprávny pomer. 

 

Gestor: NIP, UHCP, MPSVR, ÚPSVR, úrady PSVR, MV SR. 
 

Termín splnenia: priebežne 

 

2. Aktuálny stav plnenia 

(slovne) a vyhodnotenia 

plnenia opatrení: 

K opatreniu č. 1.  
Realizácia uvedených opatrení v pôsobnosti MPSVR SR bude financovaná z rozpočtu MPSVR SR.  

 

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 

 
 2.3.1.1  

1. Navrhované 

opatrenia (L/I), 

gestor implementácie 

a termín 

implementácie: 

Opatrenie č. 1. – Príprava a tvorba legislatívy, vytváranie rezortných politík, právnych predpisov v kontexte na dopad týchto opatrení na oblasť integrácie 

migrantov 

 

Pri príprave a tvorbe legislatívy, a vytváraní koncepčných materiálov  je dôležité smerovať k ďalšiemu priblíženiu právneho postavenia dlhodobo a legálne 

žijúcich cudzincov na území SR k právnemu postaveniu občanov SR. V súlade so základnými hodnotami a demokratickými princípmi EÚ zároveň 

prispievať k systematickej ochrane práv cudzincov žijúcich v SR, prekonaniu nepriaznivých podmienok v počiatočnom procese integrácie a celkovému 

skvalitneniu integračného manažmentu. 

 

Gestor: MPSVR SR+ zainteresované rezorty podľa príslušných uznesení vlády č. 338/2009, č. 172/2011 a č. 574/2011 

 

 

Termín splnenia: priebežne  

 

2. Navrhované opatrenia 

(R), gestor 

implementácie a termín 

implementácie: 

Opatrenie č. 2. –  Verejná diskusia o téme migrácie a integrácie 

Je potrebné otvoriť celospoločenskú diskusiu o téme migrácie a integrácie, pozitívach a negatívach, jej reálnych súvislostiach a dôsledkoch, 

V záujme predchádzania radikalizácie spoločnosti. 
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Gestor: MPSVR SR + zainteresované rezorty podľa príslušných uznesení vlády č. 338/2009, č. 172/2011 a č. 574/2011 

 

Termín splnenia: priebežne  

 

2. Aktuálny stav 

plnenia (slovne) a 

vyhodnotenia plnenia 

opatrení: 

K opatreniu č. 1. a č. 2 

Realizácia uvedených opatrení v pôsobnosti MPSVR SR bude financovaná z rozpočtu MPSVR SR. 

 

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 cudzincov 

 
 2.3.2.1  

1. Navrhované opatrenia 

(I), gestor 

implementácie a termín 

implementácie: 

Opatrenie č. 1. –  Vzdelávanie zamestnancov štátnej a verejnej správy v oblasti integrácie, predchádzania diskriminácii, rasizmu a xenofóbii. 

 

Vzdelávaním zamestnancov štátnej a verejnej správy v oblasti integrácie napomáhať odstraňovaniu spoločenských bariér a predsudkov, realizáciou diskusií 

zvýšiť informovanosť zamestnávateľov o podmienkach zamestnávania cudzincov, najmä o rovnoprávnosti podmienok po získaní povolenia na 

zamestnanie, o životných a pracovných podmienkach cudzincov, ich sociálnom zabezpečení a motivovať zamestnávateľov k zamestnávaniu 

cudzincov. 

 

Gestor: MPSVR SR  

 

Termín splnenia: priebežne 

 

2. Aktuálny stav plnenia 

(slovne) a vyhodnotenia 

plnenia opatrení: 

K opatreniu č. 1. 

Realizácia uvedených opatrení v pôsobnosti MPSVR SR bude financovaná z rozpočtu MPSVR SR. 

 

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 

 
 2.3.3.1.  

1. Navrhované opatrenia Opatrenie č. 1.  –  Sledovanie plnenia indikátorov integrácie migrantov 
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(I), gestor 

implementácie a termín 

implementácie: 

 

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 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. 

 

Gestor: MPSVR SR + zainteresované rezorty podľa príslušných uznesení vlády č. 338/2009, č. 172/2011 a č. 574/2011. 

 

 

Termín splnenia: priebežne 

 

3. Aktuálny stav plnenia 

(slovne) a vyhodnotenia 

plnenia opatrení: 

K opatreniu č. 1. 
 
Realizácia uvedených opatrení v pôsobnosti MPSVR SR bude financovaná z rozpočtu MPSVR SR. 
 

 

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 

 
 2.3.4.1.  

1. Navrhované opatrenia 

(I), gestor 

implementácie a termín 

implementácie: 

Opatrenie č. 1.  – Vytváranie podmienok na implementáciu integračnej politiky na regionálnej a lokálnej úrovni 

 

Realizácia bottom – up prístupu, teda zapojenie lokálnych aktérov, ktorí zohrávajú kľúčovú úlohu v realizácii integračnej politiky. Dôležité je zvyšovať 

občiansku participáciu cudzincov na regionálnej a miestnej úrovni ich priamou účasťou na rôznych podujatiach, diskusných a informačných stretnutiach 

s predstaviteľmi miest a obcí.  

 

Gestor: MPSVR SR, MV SR, miestna územná samospráva 

 

 

Termín splnenia: priebežne 

2. Aktuálny stav plnenia 

(slovne) a vyhodnotenia 

plnenia opatrení: 

K opatreniu č. 1. 
Realizácia uvedených opatrení v pôsobnosti MPSVR SR bude financovaná z  rozpočtu MPSVR SR. 
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2.3.5.  Zapájanie do procesu integrácie členov jednotlivých migrantských združení a komunít na lokálnej a 

regionálnej úrovni 

 
 2.3.5.1.  

1. Navrhované opatrenia 

(R), gestor 

implementácie a termín 

implementácie: 

Opatrenie č. 1.  – Stretnutia s komunitami cudzincov 

 

Na pôde Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa pravidelne realizujú stretnutia s komunitami cudzincov, kde majú reprezentanti cuzincov 

možnosť vyjadriť svoje problémy, názory, resp. prezentovať návrhy na zefektívnenie integračnej politiky štátu.  

 

Gestor: MPSVR SR 

 

Termín splnenia: priebežne 

 

2. Aktuálny stav plnenia 

(slovne) a vyhodnotenia 

plnenia opatrení: 

K opatreniu č. 1. 
Realizácia uvedených opatrení v pôsobnosti MPSVR SR bude financovaná z rozpočtu MPSVR SR. 

 

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

migrantov 

 
 2.3.6.1.  

1. Navrhované opatrenia 

(R), gestor 

implementácie a termín 

implementácie: 

Opatrenie č. 1.  – Koordinácia Medzirezortnej expertnej komisie pre migráciu a integráciu cudzincov (MEKOMIC) 

 

MEKOMIC je poradným orgánom rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny pre realizáciu úloh v oblasti migračnej a integračnej politiky SR. Takmer 

štyridsať odborníkov zo štátnej a verejnej sféry spolu so zástupcami mimovládneho sektora rokuje o plnení Koncepcie integrácie cudzincov v Slovenskej 

republike, príprave legislatívnych materiálov týkajúcich sa cieľovej skupiny a ďalších strategických dokumentov.  

Príkladom „good practice“ je aj realizácia Fóra pre integráciu, ktoré sa konajú na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ide o platformu pre 

diskusiu s tretím sektorom, s relevantnými odborníkmi v oblasti integrácie cudzincov a migrácie. Princípom bude voľná diskusia smerujúca k záverečnej 

formulácii konkrétneho odporúčania  a návrhov v stanovenej téme. Výsledky a výstupy tvoria odporúčanie pre tvorcov relevantných politík. 

Gestor: MPSVR SR 

 

Termín splnenia: priebežne   

 

2. Aktuálny stav plnenia 

(slovne) a vyhodnotenia 

plnenia opatrení: 

K opatreniu č. 1. 
Realizácia uvedených opatrení v pôsobnosti MPSVR SR bude financovaná z rozpočtu MPSVR SR. 
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2.3.7. Rozšírenie možností, spôsobu a foriem financovania integračných opatrení s dôrazom na efektívne využívanie 

finančných prostriedkov z fondov Európskej únie a ďalších alternatívnych mimorozpočtových zdrojov 

 
 2.3.7.1.  

1. Navrhované opatrenia 

(I), gestor 

implementácie a termín 

implementácie: 

Opatrenie č. 1. – Realizovať program Operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia  

 

V Operačnom programe Zamestnanosť a sociálna inklúzia je zakotvená pomoc migrantom v rámci prioritných osí č. 2.1. Podpora sociálnej inklúzie a č. 3. 

Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovania kapacít v BSK, kde migranti vrátané azylantov sú jednou z cieľových skupín. Alokácia v rámci OP 

ZaSI však nemusí postačovať na krytie projektov, resp. opatrení špeciálne zameraných na cieľovú skupinu migrantov vrátane azylantov. Preformulovať 

resp. uviesť nové opatrenie podľa programov stanovených pre programové obdobie rokov 2014 – 2020.    

 

Gestor: MPSVR SR 

 

Termín splnenia: priebežne 

 

2. Aktuálny stav plnenia 

(slovne) a vyhodnotenia 

plnenia opatrení: 

K opatreniu č. 1. 
Realizácia uvedených opatrení v pôsobnosti MPSVR SR bude financovaná z rozpočtu MPSVR SR a štrukturálnych fondov. 

 

 


