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25 ROKOV EXISTENCIE

„Keďže migrácia objektívne ovplyvní našu budúcnosť, 
my musíme ovplyvňovať migráciu.“

Táto útla brožúrka, poskytujúca skromný prehľad ak-
tivít migračného úradu, k Vám prichádza v rámci pripo-
menutia si našej 25 ročnej histórie.

25 rokov je krátka doba, ale tieto roky boli poznače-
né veľmi intenzívnym budovaním zázemia nášho úradu. 
Hľadaním správnej cesty pri rozhodovaní o  ľudských 
osudoch, ale aj dobýjaním si pozícií na hradbách, ktoré 
nie je možné prekročiť. Tieto hradby, to sú ľudské práva 
osôb, ktoré si dobrovoľne, ale niektoré i nie, vybrali Slo-
venskú republiku, aby u nás požiadali o medzinárodnú 
ochranu.

Migrácia a  azyl sú témy, ktorým „každý“ rozumie, 
a preto sa k nim aj vyjadruje. Často povrchne. Svedčia 
o  tom i  neodbornosti, s  ktorými sa neraz stretávame 
v médiách. Je však pravdou, že táto téma, najmä „pľuva-
nie“ na profesionálnu prácu zamestnancov migračného 
úradu prináša politické body. Každý, kto trochu rozumie 
našej práci však vie, že Slovenská republika má kvali-
fikovaný úrad ochraňujúci záujmy občanov Slovenskej 
republiky pri rešpektovaní medzinárodných záväzkov, 
ktoré naša krajina v tejto agende prijala.

Dovoľte mi, aby som sa hlboko sklonil a z hlavy sňal 
imaginárny klobúk pred všetkými zamestnancami 
migračného úradu, ktorí vykonávajú neľahkú prácu 
a dokazujú, že sme demokratická krajina rešpektujúca 
ľudské práva.

Ing. Bernard Priecel
riaditeľ migračného úradu
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MIGRAČNÝ ÚRAD
MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Migračný úrad Ministerstva vnút-
ra Slovenskej republiky (ďalej len 
„migračný úrad“) bol zriadený uzne-
sením vlády Slovenskej republiky 
č. 501 z 13. júla 1993 na zabezpeče-
nie plnenia úloh migračnej politiky.

V plnom rozsahu nahradil bývalý 
Sekretariát splnomocnenca vlády 
SR pre otázky utečencov (SSV SR 
pre otázky utečencov), ktorý vyko-
nával svoju činnosť od 1. júna 1991.

Do konca roka 2012 bol migrač-
ný úrad samostatnou rozpočtovou 
organizáciou ministerstva vnútra; 
v súčasnosti je jedným z organizač-
ných útvarov tohto rezortu.

RIADITELIA MIGRAČNÉHO 
ÚRADU

● 1991 – 1994
 pplk. JUDr. Ivan Slezák 
 (riaditeľ SSV SR pre utečencov)
● 1994 – 1998
 plk. Ing. Vladimír Belo Caban
● 1998 – súčasnosť
 Ing. Bernard Priecel

Migračný úrad je odborným 
útvarom ministerstva vnútra na 
úseku azylu, integrácie azylantov 
a  cudzincov, ktorým sa poskytla 
doplnková ochrana a na úseku do-
kumentaristiky a  zahraničnej spo-
lupráce v týchto oblastiach.*

Migračný úrad zabezpečuje 
a plní úlohy v oblasti:
●	 TVORBY AZYLOVEJ a  parciálne 

migračnej a  integračnej POLI-
TIKY ŠTÁTU; koordinuje tvorbu 
strategických zámerov migrač-
nej politiky Slovenskej republiky, 
ako je aktuálne platná Migrač-
ná politika Slovenskej republiky 
s výhľadom do roku 2020

●	ROZHODOVANIA v správnom ko-
naní SÚVISIACOM S  UDELENÍM 
AZYLU, poskytovaním doplnkovej 
ochrany a  poskytovaním dočas-
ného útočiska; vrátane právne-
ho zastupovania ministerstva na 
súdoch vo veciach azylu; a  tiež 

* Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 39/2015 o organizačnom poriadku 
 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky



PROCEDURÁLNY 
ODBOR

Zabezpečuje a  komplexne 
vykonáva správne kona-
nie v  súvislosti s  konaním 
o azyle. Zabezpečuje súlad 
procedurálnych postupov 
azylovej problematiky so 
zásadami migračnej po-
litiky štátu, právom EÚ, 
ako aj medzinárodnými 
dohovormi a zmluvami, ku 
ktorým Slovenská republi-
ka v tejto oblasti pristúpila 
a je nimi viazaná.

ORGANIZAČNÝ 
A PRÁVNY ODBOR

Zabezpečuje prípravu ná-
vrhov právnych predpisov 
v oblasti azylu a podieľa sa 
na transpozícií práva Eu-
rópskej únie z tejto oblasti 
do slovenského právneho 
poriadku. Tiež zabezpe-
čuje a  vykonáva právne 
zastupovanie minister-
stva na súdoch v  oblasti 
medzinárodnej ochrany. 
Zabezpečuje aj činnos-
ti na úseku registratúry, 
ochrany osobných údajov, 
utajovaných skutočností, 
štatistiky a informatiky.

ODBOR MIGRÁCIE 
A INTEGRÁCIE

Spolupracuje so zaintere-
sovanými orgánmi štátnej 
správy, samosprávy a mi-
movládnymi organizácia-
mi na integrácií azylan-
tov do spoločnosti najmä 
v  oblasti ubytovania, za-
mestnania, sociálneho za-
bezpečenia a vzdelávania; 
vrátane prípravy, reali-
zácie a  koordinácie pro-
jektov v oblasti azylu. Me-
todicky riadi, usmerňuje 
a  kontroluje vykonávanie 
sociálnej práce v  azylo-
vých zariadeniach.

DUBLINSKÉ 
STREDISKO

Plní špecifickú funkciu 
národného prístupového 
bodu Slovenskej republiky 
zodpovedného za uplatňo-
vanie tzv. dublinského na-
riadenia, ktorého cieľom 
je určiť jeden členský štát 
zodpovedný za posúdenie 
žiadosti o  medzinárodnú 
ochranu v  prípade žia-
dateľov o  udelenie azylu 
a  štátnych príslušníkov 
tretích krajín bez povole-
nia na pobyt na území SR.

ODBOR 
DOKUMENTARISTIKY 
A ZAHRANIČNEJ 
SPOLUPRÁCE

Zabezpečuje dokumen-
tačno-informačnú čin-
nosť a  analytickú činnosť 
o  krajinách pôvodu žia-
dateľov o  udelenie azylu. 
Vykonáva agendu migrač-
ného úradu súvisiacu so 
zahraničnou spoluprácou, 
vrátane úloh vyplývajú-
cich z členstva Slovenskej 
republiky v Európskej únii 
či zo spolupráce s Európ-
skym podporným úradom 
pre azyl.

ODDELENIE 
AZYLOVÝCH 
ZARIADENÍ

Po odbornej stránke ria-
di, usmerňuje, koordi-
nuje, zabezpečuje a  kon-
troluje chod azylových 
zariadení, integračného 
strediska a  prijímacích 
centier v  priestoroch 
medzinárodných letísk. 
Zabezpečuje komplexne 
oblasť príjmu žiadateľov 
o  udelenie azylu. Plní úlo-
hy vyplývajúce z  „Dohody 
medzi vládou SR, UNHCR 
a  IOM o  humanitárnom 
transfere utečencov, ktorí 
potrebujú medzinárodnú 
ochranu, cez Slovenskú 
republiku“. Spolupracuje 
s  príslušnými medziná-
rodnými a  mimovládnymi 
organizáciami, orgánmi 
štátnej správy a  samo-
správy s  dôrazom na rie-
šenie utečeneckej proble-
matiky.

RIADITEĽ MIGRAČNÉHO ÚRADU



dokumentovania stavu a ANALÝ-
ZY INFORMÁCIÍ O  KRAJINÁCH 
PÔVODU žiadateľov o  udelenie 
azylu; úrad plní úlohy aj v oblasti 
tzv. DUBLINSKÉHO KONANIA

●		ZRIAĎOVANIA AZYLOVÝCH ZA-
RIADENÍ a  zabezpečovania ich 
prevádzky v oblasti PRÍJMU; vrá-
tane SOCIÁLNEJ PRÁCE v  azylo-
vých zariadeniach ministerstva; 
v  oblasti SPOLUPRÁCE s  inštitú-
ciami, orgánmi a organizáciami NA 
NÁRODNEJ A  MEDZINÁRODNEJ 
ÚROVNI; zodpovedá za činnosť 
Riadiaceho výboru pre migráciu 
a  integráciu cudzincov na území 
Slovenskej republiky; je národným 
kontaktným bodom Slovenskej re-
publiky pre Európsky podporný 
úrad pre azyl (EASO).

Organizačná štruktúra migrač-
ného úradu zodpovedá rôznoro-
dosti úloh, ktoré úrad plní, či už 
priamo vo vzťahu k  žiadateľom 
o medzinárodnú ochranu a osobám 
s  udelenou medzinárodnou ochra-
nou alebo v  oblasti zastupovania 
Slovenskej republiky na špecializo-
vaných fórach na národnej a medzi-
národnej úrovni.

Plnenie týchto úloh zastrešujú 
podľa svojej kompetencie a  vecnej 
príslušnosti jednotlivé odbory a od-
delenie migračného úradu. (viď 
schéma vľavo)

Štruktúru migračného úradu 
dopĺňajú azylové zariadenia (tá-
bory), ktoré sú riadené oddelením 
azylových zariadení. V  pôsobnosti 
migračného úradu sú aktuálne:

AZYLOVÉ ZARIADENIA

1. záchytný tábor v Humennom,
2. pobytový tábor v Opatovskej Novej 

Vsi,
3. pobytový tábor v Rohovciach,
4. prijímacie centrá v  priestoroch 

medzinárodných letísk v  Bratisla-
ve, v Košiciach a v Poprade,

5. prijímacie centrum v  záchytnom 
tábore v Humennom,

ZÁCHYTNÉ TÁBORY 

Ako prvý na území samostatnej 
Slovenskej republiky bol 1. januára 
1993 zriadený Záchytný tábor pre 
utečencov Gbely – Adamov s kapa-
citou 220 postelí. Tento tábor bol vo 
februári 2006 zatvorený.

Žiadatelia o azyl boli tiež umiest-
ňovaní v  Rohovciach (2001-2007), 
v Opatovskej Novej Vsi (2003-2007) 
a  v  Liptovských Vlachoch (2004- 
-2007). Niektoré z  týchto zariadení 
ukončili svoju činnosť v  dôsledku 
klesajúceho počtu žiadateľov o azyl 
na Slovensku; iné boli po vstupe 
Slovenska do Európskej únie pre-
transformované zo záchytných na 
pobytové tábory.

Aktuálne sa jediný záchytný tá-
bor nachádza v Humennom, v blíz-
kosti vonkajšej Schengenskej hra-
nice. Uvedený do prevádzky bol 
v  decembri 2006. Jeho kapacita je 
524 osôb. (foto č. 1)

Od jeho zriadenia v  ňom bolo 
umiestnených už viac ako 5 500 žia-
dateľov o azyl.

Po podaní žiadosti o  azyl je žia-
dateľ umiestnený do záchytného 
tábora. V  tomto zariadení sa musí 
podrobiť zdravotnej prehliadke. 



Kým lekár nerozhodne o jeho zdra-
votnom stave, žiadateľ nesmie bez 
osobitého povolenia tábor opustiť.

Medzi prvotné úkony realizované 
v  záchytnom tábore patrí pouče-
nie žiadateľa o  jeho právach a  po-
vinnostiach počas konania o  azyle, 
evidencia a  vydanie preukazu žia-
dateľa o  udelenie azylu. Nasleduje 
vykonanie vstupného pohovoru so 
žiadateľom. Počas celého pobytu 
v  záchytnom tábore je žiadateľovi 
poskytované odborné sociálne po-
radenstvo. Zaznamenáva sa sociál-
na anamnéza, ktorá sa dopĺňa po-
čas pobytu žiadateľa v  jednotlivých 
azylových zariadeniach.

POBYTOVÉ TÁBORY

Spravidla do jedného mesiaca 
od podania žiadosti je žiadateľ pre-
miestnený do pobytového tábora.

V  roku 1995 migračný úrad za-
čal s prevádzkou prvého pobytové-
ho tábora v Brezovej pod Bradlom, 
ktorý bol určený pre maloletých bez 
sprievodu a rodiny s deťmi. Ten bol 
v roku 2006 po požiari zatvorený.

Dnes má migračný úrad v pôsob-
nosti dva pobytové tábory: v  Opa-
tovskej Novej Vsi (okres Veľký Krtíš) 
a  v  Rohovciach (okres Dunajská 
Streda).

V Opatovskej Novej Vsi sú umiest-
ňované rodiny s deťmi a tzv. zraniteľ-
né osoby. Kapacita pobytového tábo-
ra je 140 osôb. (foto č. 2) 

Pobytový tábor v  Rohovciach je 
určený najmä pre dospelých mu-
žov  –  jednotlivcov. Jeho kapacita je 
140 osôb. (foto č. 3)

V  azylových zariadeniach sa po-
skytuje komplexná starostlivosť 
o  žiadateľov. Žiadateľom o  azyl je 
poskytnuté ubytovanie, stravova-
nie, neodkladná zdravotná starost-
livosť; ponúknutá je aj výučba slo-
venského jazyka, sociálne, právne 
a psychologické poradenstvo a voľ-
nočasové aktivity. (foto č. 4)

Migračný úrad môže povoliť žia-
dateľovi o  udelenie azylu aj pobyt 
mimo pobytového tábora na vlastné 
náklady, a to na základe jeho písom-
nej žiadosti a  po splnení zákonom 
stanovených podmienok.

FOTO Č. 1 

FOTO Č. 2



Po udelení azylu alebo poskytnutí 
doplnkovej ochrany sa v rámci pro-
cesu integrácie týmto osobám po-
skytuje pomoc pri hľadaní bývania, 
zamestnania, pri jazykovej prípra-
ve, vzdelávaní, či v sociálnej oblasti 
a  prístupe k  zdravotnej starostli-
vosti.

INTEGRAČNÉ STREDISKO ZVOLEN

Jeho účelom je pomôcť osobám 
po udelení azylu, tzv. azylantom, pri 
ich integrácii do slovenskej spoloč-
nosti. Zariadenie má dvanásť bytov 
s  kapacitou 25 osôb s  možnosťou 
rozšírenia na 35 osôb.

„Migračný úrad môže povoliť žiadateľovi o udelenie azylu 
aj pobyt mimo pobytového tábora na vlastné náklady, a  to 
na základe jeho písomnej žiadosti a  po splnení zákonom 
stanovených podmienok.“

FOTO Č. 3 FOTO Č. 4

HUMANITNÉ CENTRUM 

Významnú úlohu pri ubytovaní 
špecifickej skupiny utečencov od 
roku 1992 zohralo i humanitné cen-
trum v  Gabčíkove, kde boli umiest-
ňovaní odídenci z oblastí bývalej Ju-
hoslávie, kde v  tom čase prebiehal 
vojenský konflikt. Ubytovanie pre 
žiadateľov sa v  Gabčíkove poskyto-
valo do roku 2008. Neskôr dočasne 
slúžilo ako ubytovacie zariadenie 
pre cudzincov s  udelenou doplnko-
vou ochranou. V rokoch 2015-2016 
boli jeho priestory využité v  rámci 
pomoci Rakúsku, ktoré čelilo vyso-
kému počtu žiadateľov o azyl.
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1. Migračný úrad

4. Pobytový tábor Opatovská Nová Ves3. Pobytový tábor Rohovce
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4. Pobytový tábor Opatovská Nová Ves

2. Záchytný tábor Humenné

5. Integračné stredisko Zvolen

OPATOVSKÁ NOVÁ VES

ZVOLEN

HUMENNÉ



25 ROKOV
SKÚSENOSTÍ

Migračný úrad sa počas svojej 
25 ročnej existencie podieľal na re-
alizácii viacerých úspešných pro-
jektov.

Už pred oficiálnym zriadením 
úradu v  roku 1993 sa Slovensko 
zapojilo do pomoci utečencom 
v dôsledku občianskej vojny v bý-
valej Juhoslávii. V  rokoch 1992 
-1993 prijalo z Chorvátska najmä 
deti z oblasti Vojvodiny, neskôr i zo 
Srbska či Bosny a  Hercegoviny. 
Predpokladalo sa, že po ukončení 
vojnového konfliktu sa tieto osoby 
dobrovoľne vrátia domov, preto 
im nebol udelený trvalý pobyt, ale 
bolo im poskytnuté dočasné úto-
čisko. Tieto osoby mali status „od-
ídenca“.

Ubytovaní boli v humanitnom cen-
tre v  Gabčíkove, kde čakali na re-
patriáciu, teda návrat domov. Prvé 
skupiny sa vrátili do svojej krajiny 
pôvodu v roku 1996. Na území Slo-
venska ostalo 35 osôb  –  zmieša-
né rodiny, ktoré sa nemohli vrátiť 
a  ktorým bol v  roku 1997 udelený 
status utečenca.

Jedným z  prvých špecifických 
programov presídlenia na Sloven-
sko bolo presídlenie ukrajinských 
občanov slovenského pôvodu po-
stihnutých černobyľskou tragédiou. 
Presídlenie sa týkalo Slovákov, ktorí 
boli do oblasti postihnutej Černoby-
ľom vysídlení ešte v roku 1947. V ro-
koch 1993-1998 bolo takto na zák-
lade uznesenia vlády presídlených 
vyše tisíc osôb. Vláda SR pre nich 
prostredníctvom migračného úradu 
vytvorila v  19 okresoch podmienky 
na bývanie, vzdelávanie, zdravotné 
a  sociálne zabezpečenie. V  súčas-
nosti sú už občanmi SR.

V  rokoch 2003-2004 Slovensko 
zažívalo vlastnú „migračnú“ krí-
zu. V  danom období bolo zaregis-
trovaných v  priemere 11 tisíc žia-
dostí o  azyl ročne. Migračný úrad 
v  rámci krízového manažmentu 
v  spolupráci s  civilnou ochranou 
a  armádou postavil v  existujúcich 
táboroch v  Gbeloch – Adamove 
a  v  Rohovciach stany, čím rozší-
ril nepostačujúcu kapacitu týchto 
azylových zariadení.



Od roku 2015, keď migračná kríza 
zasiahla Európu, sa pravidelne pod 
záštitou ministerstva obrany konajú 
vojenské cvičenie „Nový Horizont“. Ich 
cieľom je vyskúšať si spoločnú koo-
peráciu a pripraviť sa na spoluprácu 
rôznych zložiek, medzi ktoré patrí aj 
migračný úrad, pri ochrane a obrane 
štátnej hranice v  čase krízy. Počas 
cvičenia svoju odbornú pripravenosť 
na zvládanie utečeneckých krízových 
situácií  –  od registrácie utečencov, 
cez ich zdravotnú prehliadku až po 
ubytovanie v čase núdze, prezentuje 
migračný úrad. (foto č. 6-7)

V roku 2009 začal migračný úrad 
s realizáciou pilotného projektu hu-
manitárneho transferu. (foto č. 5)

Dňa 20. júla 2009 bola podpísaná 
„Dohoda medzi vládou SR, UNHCR 
a  IOM o  humanitárnom transfere 
utečencov, ktorí potrebujú medzi-
národnú ochranu, cez Slovenskú 
republiku.“ Vláda SR sa v dohode za-
viazala poskytnúť ubytovanie, stra-
vovanie a základné hygienické po-
treby utečencom a osobám pod 
ochranou Úradu Vysokého komisá-
ra Organizácie spojených národov 
pre utečencov (UNHCR) do doby ich 
presídlenia do tretej cieľovej krajiny, 
ktorou boli väčšinou USA, Kanada, 
Nórsko či Švédsko.

Prvé osoby pod ochranou UNHCR, 
ktoré prišli na naše územie 26. au-
gusta 2009, boli palestínski utečen-
ci. Išlo prevažne o  trojgeneračné 
rodiny s deťmi. Ďalšie skupiny tvorili 
afganské matky s deťmi, utečenci zo 
Somálska, Eritrey, Libanonu a iných 
krajín. Od roku 2009 bolo zatiaľ cez 
Slovenskú republiku presídlených 

FOTO Č. 5

FOTO Č. 6
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celkovo 1047 osôb, z toho 502 detí; 
už na území SR sa narodilo 17 detí. 
(foto č. 9)

Humanitárny transfer je jedineč-
ný projekt svojho druhu, ktorý vo 
svete realizujú iba dve krajiny: Slo-
vensko a Rumunsko.

Medzi výnimočné projekty, ktoré 
zrealizoval migračný úrad patrila aj 
spolupráca Slovenskej republiky 
s  Rakúskou republikou v  čase vr-
choliacej migračnej krízy v  rokoch 
2015-2016.

Osobitosť tejto bilaterálnej spo-
lupráce spočívala v  podpísaní 
„Memoranda o  porozumení medzi 
Ministerstvom vnútra Slovenskej 
republiky a  Spolkovým minister-
stvom vnútra Rakúskej republiky 

o  poskytnutí dočasného ubytova-
nia pre žiadateľov o  medzinárod-
nú ochranu v  Rakúskej republike“, 
ktoré predstavovalo základ pre 
poskytnutie dočasného ubytovania 
a stravovania pre žiadateľov o me-
dzinárodnú ochranu zo Sýrie.

Zámerom bolo odľahčiť stav v ra-
kúskych zariadeniach a umožniť žia-
dateľom o  medzinárodnú ochranu 
zotrvať v  dôstojných podmienkach 
účelového zariadenia v  Gabčíkove, 
kým bude ich žiadosť o  azyl spra-
covaná a  posúdená rakúskymi or-
gánmi. Memorandum o porozumení 
bolo podpísané 21. júla 2015 s plat-
nosťou na dva roky. Jeho platnosť 
nebola vzhľadom na zlepšenie sa si-
tuácie v Rakúsku predĺžená. Počas 
trvania tejto jedinečnej spolupráce 
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boli v  Gabčíkove umiestnené sýr-
ske rodiny s deťmi v celkovom počte 
1 228 osôb. Realizáciu tohto projek-
tu veľmi pozitívne ocenil aj vtedajší 
generálny tajomník OSN Pan Ki-
mun počas svojej návštevy Sloven-
ska. (foto č. 10-12)

Migračný úrad sa tiež podieľal 
na realizácii projektu založeného 
na prijatí 149 vnútorne vysídle-
ných asýrskych kresťanov, ktorí 

sa zdržiavali v  utečeneckom tábo-
re v meste Erbil v Iraku. Slovenská 
republika realizovala ich prijatie 
jednorázovo a na dobrovoľnej báze 
v decembri 2015.

V  rámci relokácií bolo od roku 
2016 na území Slovenskej republi-
ky dobrovoľne prijatých celkovo 16 
osôb  –  ženy s  deťmi  –  z  hotspotov 
v Grécku.
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Už v  roku 2010 migračný úrad 
realizoval prvé vyslania svojich za-
mestnancov na podporu členským 
štátom, ktoré pomoc v tom čase po-
trebovali; išlo najmä o Grécko.

Od migračnej krízy v  roku 2015 
počet vyslaní expertov migračného 
úradu graduálne rastie. Zo strany 
Slovenskej republiky ide pri vysielaní 
do tzv. „azylových podporných tímov“ 
Európskeho podporného úradu pre 
azyl (EASO) o prejav solidarity. Týmto 
spôsobom sa pomáha štátom, ktoré 
čelia neprimeranému tlaku migrač-
ných vĺn a vysokému rastu podaných 
žiadostí o azyl. Pomoc je poskytovaná 
na základe operačných plánov pod-
písaných medzi výkonným riaditeľom 
EASO a zástupcami daného členské-
ho štátu; takéto tímy pôsobia najmä 
v Taliansku a Grécku. Druhý spôsob 
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pomoci je poskytovaný na základe 
osobitných podporných plánov; na-
príklad na Cypre a v Bulharsku. (foto 
č. 13-17)

Úlohou azylových podporných tí-
mov je pomoc a podpora miestnych 
autorít, a  to na ministerstvách, 
resp. relevantných úradoch alebo 
priamo v tzv. hotspotoch.

Od roku 2015 slovenskí národní 
experti strávili podporou národ-
ných autorít v  rôznych členských 
štátoch EÚ – Grécko, Taliansko, Bul-
harsko, Cyprus  –  spolu už takmer 
1 500 osobodní.

Vyslaní experti migračného úra-
du pomáhajú v  rámci dublinského 
konania, pri spracúvaní informácií 
o krajinách pôvodu žiadateľov o azyl, 
v  oblasti príjmu, ale tiež pri imple-
mentácii tzv. Dohody EÚ-Turecko.



Migračný úrad sa od svojho vzni-
ku podieľa aj na tvorbe migračnej 
politiky.

Prvé „Zásady migračnej politi-
ky SR“ boli prijaté už v  roku 1993. 
Tie po vstupe Slovenskej republiky 
do Európskej únie nahradila Kon-
cepcia migračnej politiky SR. V sú-
časnosti platná Migračná politika 
Slovenskej republiky s výhľadom do 
roku 2020, ktorá bola prijatá 31. 
augusta 2011 uznesením vlády SR 
č.  574, predstavuje základný rá-
mec pre realizáciu aktivít v  oblasti 
migrácie a  azylu. Úlohou migrač-
ného úradu je zabezpečiť plnenie 
a  koordináciu úloh vyplývajúcich 
z uvedeného dokumentu a jeho roz-
pracovávanie do akčných plánov za 
jednotlivé rezorty.

Migračný úrad tiež koordinuje 
spoluprácu medzi ústrednými or-
gánmi štátnej správy v oblasti azylu 
a  migrácie. Platformou tejto koor-
dinácie je Riadiaci výbor pre migrá-
ciu a integráciu cudzincov, ktorému 
predsedá riaditeľ migračného úradu.

Pri poskytovaní starostlivosti 
o žiadateľov o udelenie azylu, ale aj 
pri integrácii azylantov a osôb s po-
skytnutou doplnkovou ochranou do 
slovenskej spoločnosti, migračný 
úrad spolupracuje nielen s  inými 
orgánmi štátnej správy a  samo-
správy, ale aj s cirkvami, akademic-
kými inštitúciami a  mimovládnymi 
organizáciami.

Migračný úrad tiež spolupracuje 
s  viacerými medzinárodnými or-

ganizáciami a  autoritami v  oblas-
ti azylu a  migrácie: (foto č.  18-19) 
UNHCR, s  Medzinárodnou organi-
záciou pre migráciu (IOM) či s Me-
dzinárodným centrom pre rozvoj 
migračnej politiky (ICMPD). Po 
vstupe Slovenskej republiky do Eu-
rópskej únie sa významnými part-
nermi v medzinárodnej spolupráci 
stali agentúry a  úrady EÚ  –  EASO 
a  Európska agentúra pre pohra-
ničnú a pobrežnú stráž (FRONTEX). 
Migračný úrad ako súčasť kontakt-
ného bodu Slovenskej republiky 
pre Európsku migračnú sieť (EMN) 
sa dlhodobo zapája aj do aktivít 
a projektov uvedenej platformy.

Migračný úrad organizuje každo-
ročne v júni Informačný deň EASO, 
kde širokej odbornej verejnosti po-
skytuje informácie o  zapojení sa 
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úradu do rôznych aktivít realizova-
ných pod záštitou EASO. (foto č. 20)

Dôležitým aspektom práce či už 
so žiadateľmi o  azyl, alebo s  oso-
bami s  medzinárodnou ochranou, 
je približovanie slovenskej kultúry 
a  očakávaní ohľadne úspešného 
začlenenia sa do slovenskej spoloč-
nosti. Aj za týmto účelom migračný 
úrad vydal príručku pre žiadate-
ľov o  azyl a  osoby s  udelenou me-
dzinárodnou ochranou s  názvom 
Nový štart v  Slovenskej republike. 
Informácie obsiahnuté v  príručke 
sú spracované tak, aby poskytli cu-
dzincom žiadajúcim o azyl v Sloven-
skej republike reálny obraz o našej 
krajine odrážajúci hodnoty krajiny, 
ako aj isté „očakávania“ občanov 
smerom k  cudzincom. Príručka vy-
chádza z praktických skúseností za-
mestnancov úradu, ale aj z podnetov 
cudzincov, ktorí sami identifikovali, 
s čím a akým spôsobom je najdôleži-
tejšie sa po príchode do novej krajiny 
oboznámiť. Publikácia je k dispozícii 
v rôznych jazykových mutáciách.

V  rámci zvyšovania informova-
nosti odbornej i  laickej verejnosti 
o  problematike migrácie a  azylu 
sa zástupcovia migračného úradu 
podieľajú na osvetových aktivitách 
rôzneho druhu:

Informovanie na festivaloch, kul-
túrnych podujatiach, účasť na dis-
kusiách či na prednáškach na ško-
lách. (foto č. 21-23)

Migračný úrad tiež vydal infor-
mačný leták, v  ktorom vysvetľuje 
základné pojmy ako utečenec, žia-
dateľ o azyl či migrant.
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Tento leták poskytuje informá-
cie potrebné pre zorientovanie sa 
v téme migrácie a azylu, ktoré býva-
jú nie vždy správne interpretované.

Dôležitou aktivitou v  rámci zvy-
šovania informovanosti je aj ini-
ciatíva migračného úradu v oblas-
ti prevencie možnej radikalizácie 
a extrémizmu, či už na strane žia-

dateľov a  osôb s  medzinárodnou 
ochranou, alebo na strane sloven-
skej majority. Migračný úrad v tej-
to súvislosti spolupracuje s viace-
rými inštitúciami aktívnymi v  tejto 
oblasti, napr. Národnou kriminál-
nou agentúrou.
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Graf 1. Výsledky konaní o udele-
nie azylu január 1993 – december 
2018

 Zastavené konanie – 49 615
 Neudelený status – 7 449
 Udelený azyl – 854
 Poskytnutá doplnková ochrana – 746

Graf 2. Počet osôb, ktorým bola po-
skytnutá dočasná pomoc v rámci 
Humanitárneho transferu
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Zastavenie

konania

Vyhlásenie
cudzinca

Vstupný
pohovor

Rozhodovanie 
o žiadosti

Udelenie azylu Zamietnutie žiadosti

Neudelenie azylu

Neposkytnutie
doplnkovej ochrany

Poskytnutie
doplnkovej ochrany

o udelenie azylu ako
neprípusnej alebo ako 
zjavne neopodstatnenej

ak nie je
na konanie 
príslušná SR

ak je
na konanie 
príslušná SR

Cudzinec prestáva byť žiadateľom.
Návrat alebo iná forma pobytu.

Dublinské konanieVyhlásenie o tom, že 
cudzinec žiada o udelenie 
azylu alebo o poskytnutie 

doplnkovej ochrany
na území Slovenskej 
republiky sa podáva

na príslušnom
policajnom útvare.

Dublinské konanie 
prebieha, ak sa zistí,
že by za posúdenie 
žiadosti mohol byť 

zodpovedný iný
členský štát

Integrácia

Azyl a doplnková
ochrana môže aj 
zaniknúť  (napr. 
nadobudnutím 

štátneho občianstva).
Azyl možno tiež odňať 
a doplnková ochrana 

môže byť zrušená 
alebo nepredĺžená.

Schéma 1. Schéma azylového procesu

„Dublinské konanie prebieha, ak sa zistí, že by 
za posúdenie žiadosti mohol byť zodpovedný 
iný členský štát.“
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