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1 Situácia v Slovenskej republike
1.1 Súčasná situácia
Integrácia cudzincov do majoritnej spoločnosti patrí medzi základné ciele migračnej politiky
Európskej Únie (ďalej len EÚ), a teda aj Slovenskej republiky (ďalej len SR). Samotný jav
má multidimenzionálny charakter a k jeho úspešnému priebehu je potrebné dbať na integráciu
v oblasti pracovnej, vzdelávacej, sociálnej, zdravotnej, kultúrnej, politickej či rezidenčnej.
Zároveň ide o proces, ktorý sa týka rôznych skupín ako sú napr. podnikatelia, zamestnanci,
vedci, študenti, rodinní príslušníci a deti. Podobne ako v ostatných členských štátoch, aj na
Slovensku má migrácia a následná integrácia svoju históriu, ktorá sa podpisuje pod charakter
migračnej politiky štátu. Napriek týmto odlišnostiam sa členské štáty EÚ zhodli na
základných cieľoch, princípoch a prístupoch, ktoré sa budú uplatňovať pri integrácii
cudzincov v rámci dokumentu Spoločné základné zásady pre politiku integrácie
prisťahovalcov v EÚ.
SR sa vstupom do EÚ v roku 2004 začlenila do priestoru, ktorý je z hľadiska medzinárodnej
migrácie vyhľadávaným cieľom. Táto skutočnosť priniesla, okrem prijatia množstva
legislatívnych úprav v predvstupovom procese, aj potrebu zadefinovania národnej migračnej
politiky, ak chce Slovensko z migrácie profitovať.
Z historického hľadiska bolo Slovensko skôr uzavretou krajinou a krajinou, ktorú
charakterizovala emigrácia. V období socializmu bol zaznamenaný príliv cudzincov z tzv.
priateľských krajín, či už ako pracovníkov alebo študentov. V prvej polovici 90-tych rokoch
20.storočia došlo k nárastu počtu cudzincov, ktorý bol následne až do roku 2004 vystriedaný
miernou stagnáciou (26 424 cudzincov s povoleným pobytom v r.1997 a 29 219 v r.2003).
tab.1 Počet cudzincov na legálnom pobyte
rok

1994

počet 16 946

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

21 907

24 182

26 424

28 415 29 498 28 801 29 418 29 505 29 219 22 108 25 635 32 153

zdroj: ÚHCP MV SR, 2006; štatistiky Úradu hraničnej a cudzineckej polície MV SR

Rastúcou silou slovenskej ekonomiky sa menila aj štruktúra tejto skupiny, keď sa zvyšoval
počet ľudí z krajín EÚ, prevažne pracujúcich v terciárnom a kvartérnom sektore. Významnou
zmenou bol práve vstup krajiny do EÚ, kedy sa začal počet vysokokvalifikovaných ľudí z EÚ
ešte viac zvyšovať. Počet ostatných skupín cudzincov však stagnuje. Hlavnou príčinou sú dva
faktory, ktorých zmena je iba otázkou času. Prvým je skutočnosť, že Slovensko stále patrí
v EÚ k ekonomicky málo atraktívnym krajinám a je trvalo vnímané ako tranzitná krajina
s nízkou atraktivitou pre cudzích štátnych príslušníkov. Vzhľadom na ekonomický rast SR
a na nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily pociťovanej najmä pri väčších investíciách,
existuje jednoznačný predpoklad zvyšovania podielu cudzincov na trhu práce a tým ich
trvalého pobytu na území SR. Druhým významným faktorom je absencia národnej migračnej
a integračnej koncepcie, ktorá znamená, že SR nie je pripravená jasne definovať ako chce
riešiť neodvratnú situáciu s nedostatkom pracovnej sily a ako sa chce vysporiadať s
integráciou cudzincov do majoritnej spoločnosti. To má za následok vytváranie prostredia nie
pozitívne nakloneného príchodu cudzincov, ktoré je zo strany cudzincov často vnímané ako
reštrikčné. Práve absencia akéhokoľvek strategického materiálu znamená, že SR zaostáva za
svojimi susedmi v integračnej politike a nie je schopná cielene priťahovať kvalitnú pracovnú
silu.
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Napriek tomu, že vláda SR schválila uznesením č.12/2005 dňa 12.1.2005 Koncepciu
migračnej politiky SR, ktorá sa stala základným strategickým dokumentom stanovujúcim
základné princípy, doposiaľ SR chýba Koncepcia integračnej politiky.
Táto skutočnosť odzrkadľuje problémy, ktoré sa v tejto oblasti objavujú. SR doposiaľ
nevenovala dostatok pozornosti fenoménu legálnej migrácie. Tento stav je prekvapujúci,
keďže legálni migranti predstavujú najväčšiu skupinu migrantov, a to asi 0,5 % celkovej
populácie. Táto skupina je síce heterogénna čo sa týka zloženia, jej vplyv na majoritnú
spoločnosť
je
však
nezanedbateľný,
keďže
v mnohých
prípadoch
ide
o vysokokvalifikovaných expertov, podnikateľov alebo študentov. Prirodzenou súčasťou tejto
skupiny sú aj ich rodinní príslušníci.
V roku 2005 sa prisťahovalo na trvalý pobyt na územie SR celkovo 5276 ľudí, z čoho počet
ľudí z Európy dosiahol 4420 a v rámci neho z EÚ 3484 ľudí. Prevažovali muži (3251) oproti
ženám (2025). U mužov sa najväčší počet prisťahovalcov vyskytoval vo vekových
kategóriách 25-29 (399), 30-34 (408), 35-39 (413) a 40-44 (406). U žien to bolo vo vekovej
skupine 25-29 (327).1
V roku 2006 dosiahol celkový počet udelených pobytov pre cudzincov z tretích krajín 12 631
ľudí. Z nich 3694 malo pobyt v Bratislavskom kraji a 2487 v kraji Košickom. Najmenej (862)
bolo prihlásených v Trenčianskom kraji. Medziročne prišlo k nárastu o 1332 ľudí.
Štátna príslušnosť cudzincov, ktorým bol umožnený legálny pobyt v SR v roku 2006
kopírovala doterajší trend. Medzi najpočetnejšie skupiny z tretích krajín patrili štátni
príslušníci Ukrajiny (3927), Ruska (1311), Vietnamu (1063), Číny (898), J. Kórei (837) a
Srbska a Čiernej Hory (740).2
V roku 2007 dosiahol počet udelených pobytov pre cudzincov z tretích krajín počet 15 308.
Medziročne prišlo k nárastu o 2 623 ľudí. V ukazovateli štátnej príslušnosti cudzincov,
ktorým bol umožnený legálny pobyt v SR v roku 2007 došlo k nárastu najmä u štátnych
príslušníkoch pochádzajúcich z Ázie. Medzi najpočetnejšie skupiny z tretích krajín patrili
štátni príslušníci Ukrajiny (3833), Vietnamu (1452), Ruska (1366), Číny (1205), J. Kórei
(1137) a Srbska a Čiernej Hory (1195).3
V súčasnosti neexistujú štatistické údaje, ktoré by umožnili rozčleniť prichádzajúcich
migrantov podľa príčiny migrácie. V tomto smere je možné určiť iba počet prijatých
migrantov v zmysle azylu.
Podľa vývoja v posledných rokoch (tab.2), ako aj skúseností z iných krajín EÚ, je možné
predpovedať nárast legálnej migrácie smerom do SR. Tá bude mať prevažne charakter
pracovnej migrácie. Jej dlhodobú štruktúru z hľadiska štátnej príslušnosti je ťažké
predpovedať, keďže tá úzko súvisí s globálnymi ekonomickými trendmi a ekonomickou silou
jednotlivých regiónov. Vzhľadom na postupne rastúcu ekonomiku SR je možné v najbližších
rokoch očakávať, že naďalej budú na pracovnom trhu prevládať tri skupiny legálnych
migrantov. Migrantov z Ázie delíme na dve podskupiny – vysokokvalifikovaná pracovná sila
spojená s investíciami prevažne v automobilovom a elektrotechnickom priemysle
a nízkokvalifikovaná pracovná sila uplatňujúca sa vo výrobe. Migranti z ostatných členských
štátov EÚ využívajú otvorený pracovný trh a migranti z bývalých sovietskych republík sa
uplatňujú prevažne ako nízkokvalifikovaná pracovná sila. V prípade efektívneho využitia
prostriedkov tohto fondu, ako aj stanovením správnej stratégie prilákania kvalifikovanej
pracovnej sily z tretích krajín, môže prísť k miernej modifikácii uvedeného trendu.
1

Štatistický úrad SR, www.statistics.sk
Ročenka ÚHCP P PZ 2006, www.minv.sk/uhcp
3
Ročenka ÚHCP P PZ 2007, www.minv.sk/uhcp
2
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tab.2 Počet ľudí s povoleným pobytom
Št. príslušnosť
Ukrajina
Vietnam
Rusko
Čína
Srbsko a ČH
Korea
USA
Chorvátsko
Ostatné
Celkom

rok
2005
3719
847
1246
483
294
439
635
311
2354
10 328

rok
2006
3927
1063
1311
898
740
837
701
333
1574
11 384

rok
2007
3 833
1 452
1 366
1 205
1 195
1 137
x
x
5 120
15 308

Zamestnanosť a trh práce
Z pohľadu zamestnanosti je SR doposiaľ málo atraktívnou krajinou pre migrantov z tretích
krajín. Napriek tomu, že pre túto krajinu je charakteristická vysoká nezamestnanosť (10,8 %
v marci 2007), začína sa v niektorých regiónoch prejavovať nedostatok pracovnej sily. Tento
jav je spôsobený jednak vysokou mierou dlhodobo nezamestnaných (až 73% zo všetkých
nezamestnaných), medzi ktorými je mnoho s nízkou kvalifikáciou, čo vytvára zlé
predpoklady pre ich umiestnenie na trhu práce, ako aj skutočnosťou, že mnohé investície
a voľné pracovné miesta sú koncentrované vo vyspelejších centrách. Pri nízkej mobilite
pracovnej sily v SR je prirodzeným javov koncentrácia migrantov vo väčších centrách.
Vzhľadom na negatívnu demografickú situáciu, ktorá sa prejaví najmä znížením počtu
ekonomicky aktívneho obyvateľstva o cca. 24% do roku 2050, je využívanie pracovníkov
z tretích krajín nevyhnutným riešením a jeho potreba sa začína prejavovať už v súčasnosti.
Podľa dlhodobých predpovedí bude pracovná migrácia výrazne prevažovať a v roku 2050 je
možné očakávať, že viac ako 10% ľudí na trhu práce budú tvoriť práve migranti.4
Migrácia za prácou je jedným z významných motivačných činiteľov pri opustení domovskej
krajiny. V súčasnosti je v niektorých prípadoch pracovná migrácia s tretími krajinami
upravená bilaterálnymi zmluvami obsahujúcimi kvóty na počet zamestnancov, ktoré však
neodrážajú skutočné potreby SR. Z tohto dôvodu avizuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny SR (ďalej len MPSVR SR) zrušenie kvót pre občanov Ukrajiny, ktorí väčšinou
vykonávajú menej kvalifikované zamestnania.
Slovensko má značný deficit v stanovení priorít vstupu cudzincov na trh práce. Zároveň úplne
absentuje cielené vyhľadávanie pracovnej sily v zahraničí a jej príprava na život v SR.
Výnimku tvorí súkromný sektor, ktorý si dokáže zabezpečiť pracovnú silu sám. Významným
nedostatkom je aj absencia kvalitných štatistických dát o legálnej i nelegálnej práci
cudzincov.
Migranti ako skupina patria medzi znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Napriek tomu
sa doposiaľ nedostatočne využívala možnosť ich podpory z Európskeho sociálneho fondu
(ďalej len ESF), ktorá by sa zameriavala na rekvalifikácie a vzdelávanie.
Vzdelávanie a jazyk
Základným predpokladom úspešnej integrácie do spoločnosti je ovládanie štátneho jazyka.
Uľahčuje komunikáciu s úradmi i každodenný život. Jeho osvojenie je vo väčšine prípadov
vstupnou bránou na trh práce. Podľa skúseností z praxe je úspešnosť umiestnenia cudzincov
4
Divinský, B. (2007): Labor Market – Migration Nexus in Slovakia: Challenge of the Day. Final conference
within ARGO 2005 project in Budapest.
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na trh práce po absolvovaní jazykového kurzu vysoká. Cudzinci sa v súčasnosti môžu učiť
slovenský jazyk v špeciálnych kurzoch pre cudzincov, zväčša organizovaných univerzitami,
prostredníctvom súkromných učiteľov, čo je finančne náročné alebo „na ulici“ formou
spontánnej komunikácie s ľuďmi. Študenti prichádzajúci na Slovensko na základe štipendií
absolvujú pred nástupom na štúdium ročný kurz slovenského jazyka. Migranti prichádzajúci
na Slovensko sú často sprevádzaní závislými osobami. Špecifickou skupinou sú deti
navštevujúce školy, ktoré sa učia najrýchlejšie a sú zároveň silnou motiváciou a stimulom pre
zvyšok rodiny. Významným integračným nástrojom je preto aj účasť detí a mládeže na
vzdelávacom procese.
Informácie
Absencia integračnej stratégie dolieha aj na informačnú stratégiu. Pre úspešnú integráciu je
nevyhnutné poskytovať cudzincom kvalitné a presné informácie o fungovaní spoločnosti,
o trhu práce, o úradných procedúrach a iných každodenných záležitostiach. Nie každý migrant
má možnosť využiť prirodzenú sociálnu sieť akou sú spolužiaci, priatelia, partneri.
Z výskumov vyplýva nízka spokojnosť migrantov s poskytovaním informácií zo strany štátu.5
Najväčšími nedostatkami sú nadmierna byrokracia, tlačivá len v slovenskom jazyku,
nekoncentrovanie informácií v jednom bode, neochota úradníkov hraničiaca s diskrimináciou,
zlá odborná spôsobilosť úradníkov, nekompletné informácie na internetovej stránke.
Funkciu alternatívneho informátora na seba prebral mimovládny sektor, ktorý poskytuje
občanom tretích krajín informácie prevažne prostredníctvom individuálnych konzultácií.
Vhodným príkladom sú aktivity Migračného informačného centra v rámci projektu
podporeného z prostriedkov ESF. Projekt poskytuje podporu pre vzdelávacie aktivity ako aj
konzultácie v oblastiach zamestnania, podnikania, bývania, zdravotnej starostlivosti a iných.
Slovenskej republike chýba stratégia, na základe ktorej by štát podporoval vzdelávanie
občanov tretích krajín po ich príchode na Slovensko resp. pred ich príchodom. Takisto
absentuje akýkoľvek cielený výber, informovanie a príprava potenciálnych migrantov na
území tretej krajiny, čím sa SR dostáva do komparatívnej nevýhody s okolitými štátmi, ktoré
podobné nástroje využívajú.
Databázy, štatistiky a výskum
Slovenská republika trpí nedostatkom dát a štatistických nástrojov v oblasti legálnej migrácie
a integrácie cudzincov do spoločnosti. Táto skutočnosť je odrazom nezáujmu resp.
podceňovania tejto problematiky, čo má dnes za následok nemožnosť sledovania trendov,
a tým zvolenia správnych nástrojov. V oblasti výskumu integrácie migrantov chýba
komplexná práca do hĺbky sa venujúca rôznym aspektom integračnej politiky. Pravdepodobne
najkomplexnejším dielom v oblasti migrácie je práca Borisa Divinského Zahraničná migrácia
v SR – stav, trendy, spoločenské súvislosti.6 Nedostatočnou je aj spolupráca medzi orgánmi
štátnej správy a samosprávy v oblasti evidencie cudzincov a overovania počtu cudzincov
s legalizovaným pobytom na území príslušnej obce.
Majoritná spoločnosť - vnímanie migrácie a integrácie
Vzhľadom k tomu, že integrácia je obojsmerný proces, je dôležité podrobne skúmať aj
správanie, reakcie a postoje majoritnej časti populácie. V poslednej dobe bolo v tejto oblasti
uskutočnených niekoľko výskumov, ktoré poukazujú na zaujímavé zistenia.7 Vo všeobecnosti
5

Viac napr. in: Popper, M., Bianchi, G., Lukšík, I., Szeghy, P.(2006): Potreby migrantov na Slovensku, VEDA,
Bratislava
6
Divinský, B. (2005): Zahraničná migrácia v Slovenskej republike – Stav, trendy, spoločenské súvislosti,
Friedrich Ebert Stiftung, Bratislava, 216 p. http://www.sfpa.sk/dokumenty/publikacie/59
7
viac in: Divinský, B. (2005): Zahraničná migrácia, in Kollár, M. – Mesežnikov, G.: Slovensko 2004: Súhrnná
správa o stave spoločnosti, Inštitút pre verejné otázky, Bratislava, pp. 873-894
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sa dá konštatovať, že slovenská verejnosť nerozlišuje medzi rôznymi typmi a skupinami
cudzincov, čo vedie k zovšeobecňovaniu, k vytváraniu stereotypov a predsudkov. Tento druh
postojov je podporovaný neurčitými postojmi politikov a médiami, ktoré v mnohých
prípadoch skresľujú podstatu informácií a informujú tendenčne. Relatívna uzavretosť krajiny
v nedávnej minulosti spôsobila, že občania SR sú na deklaratívnej rovine ochotní poskytovať
pomoc cudzincom (väčšina nerozlišuje medzi legálnymi a ilegálnymi migrantmi), avšak
v prípade dlhodobého konkrétneho záväzku štátu sa skôr prikláňajú k ich odmietaniu.
Xenofóbne a stereotypné postoje sa prejavujú najmä v nazeraní na cudzincov ako na ľudí
oberajúcich Slovákov o prácu, zvyšujúcich kriminalitu či prenášajúcich nebezpečné choroby.
Postoje k cudzincom sa líšia aj medzi generáciami, staršie generácie majú z cudzincov väčšie
obavy ako mladší občania.
Samospráva
Výrazným a kardinálnym nedostatkom integračnej politiky SR je úplná absencia spolupráce
a participácie samosprávy. Mnohé aspekty integrácie do majoritnej spoločnosti súvisia práve
s kompetenciami samosprávy. Ide napríklad o školstvo, sociálne služby alebo bývanie.
Bývanie
Riešenie bývania je jedným z kľúčových prvkov úspešnej integrácie. Vzhľadom na vysokú
cenu nehnuteľností vo väčších mestách, ktoré sú prirodzeným útočiskom migrantov je
nemožnosť obstarania adekvátneho bývania výraznou prekážkou k ďalšej integrácii. Slabo
rozvinutý trh s nájomným bývaním nevytvára podmienky pre zlepšenie situácie. Riešenie
tejto otázky opätovne naráža na absenciu dlhodobej štátnej koncepcie, ktorá by definovala
spôsoby a nástroje riešenia bytovej situácie cudzincov.
Kultúra
Spoločné aktivity cudzineckých spolkov a majoritnej populácie sú skôr ojedinelé, avšak majú
značný ohlas a sú vnímané veľmi kladne. Aktívny v tomto smere je najmä Zväz Afgancov na
Slovensku, ktorý usporadúva kultúrne a spoločenské aktivity, na ktorých sa v značnom
množstve zúčastňujú aj Slováci.
Politické práva a participácia
Účasť cudzincov na politickom dianí v SR je takmer nulová. Tá sa viaže jednak k nemožnosti
cudzincov byť politicky činný, ako aj k ich nízkej organizovanosti. Cudzinci majú v SR právo
voliť do orgánov samosprávy podľa miesta trvalého bydliska. Na prezidentských
a parlamentných voľbách sa cudzinci nemôžu zúčastňovať.
Zdravotnícke služby
Cudzinci s povoleným pobytom majú nárok na zdravotnícku starostlivosť ako občania SR.
Tento nárok však neznamená, že túto službu aj využívajú, čo môže byť spôsobené viacerými
faktormi ako sú jazyková bariéra, neznalosť zvyklostí a iné. Mnohé z aktivít Ministerstva
zdravotníctva SR (ďalej len MZ SR) smerujú skôr do oblasti poskytovania služieb azylantom.
Málo rozvinutá spolupráca medzi MZ SR, MPSVR SR a Ministerstvom vnútra SR (ďalej len
MV SR) dokazuje potrebu jednotnej stratégie, ktorá určí presné vzťahy medzi
zainteresovanými subjektmi.
Ľudské zdroje v oblasti integrácie
Súčasťou absentujúcej koncepcie integračnej politiky SR musí byť aj mechanizmus
budovania kapacít na všetkých úrovniach. Nízka miera koordinácie a nízka pripravenosť
úradov aktívne sa podieľať na integrácii cudzincov sú závažným nedostatkom, ktorý ohrozuje
výsledok tohto procesu. Cudzinci sa na rôznych úrovniach stretávajú s neprofesionálnym
prístupom, predsudkami či neochotou pomôcť. To je spôsobené jednak nejasnosťou pri
postupoch (benevolentný resp. striktný) vyplývajúcou z nestanovenia priorít SR, ako aj
s nízkou odbornou spôsobilosťou. V prípade organizovanej pracovnej migrácie je tento jav
7

VIACROČNÝ PROGRAM 2007 – 2013
Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín - Slovenská republika

minimálny, keďže mnohokrát kontakt s úradmi zabezpečuje tretia osoba. Na úrovni
mimovládnych organizácií sa vytvorila skupina ľudí, ktorí majú čiastočné skúsenosti
a vedomosti s integračnou politikou získané prevažne v medzinárodných projektoch. Táto
časť integračného spektra by mala dostať zelenú pri implementácii mnohých opatrení, keďže
má na rozdiel od štátneho sektora skúsenosti s integráciou v praxi, čo vytvára predpoklad pre
efektívnejšie vynaloženie prostriedkov a flexibilnejšie prispôsobovanie sa migračným
trendom.
1.2

Opatrenia uskutočnené v Slovenskej republike

Zo všeobecného pohľadu a v porovnaní s okolitými krajinami sú opatrenia uskutočňované na
území SR nedostatočné. Chýba im vzájomná koordinácia, čím sa stráca synergický efekt.
Mnohé z aktivít sa uskutočňujú samostatne, bez väčšej nadväznosti na iné nástroje a zásahy.
Napriek nedostatkom, ktoré vyplývajú najmä z absencie integračnej koncepcie ustanovujúcej
koordinačné mechanizmy, boli v SR implementované aktivity, ktoré boli prínosom pre
integráciu cudzincov.
Na úrovni legislatívnej si SR osvojila všetky záväzné právne predpisy a normy EÚ týkajúce
sa migračnej politiky. Hlavným nástrojom bolo prijatie nového zákona o pobyte cudzincov
(č.48/2002), v ktorom boli definované tri druhy pobytu cudzincov: trvalý, prechodný
a tolerovaný. Následne bol tento zákon novelizovaný zákonom č. 606/2003, čím sa začala
implementácia právnych noriem EÚ, ako napríklad: Nariadenie Rady č. 2002/1030/ES
ustanovujúce jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích krajín;
Smernica Rady č. 2003/109/ES o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín,
ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom; Smernica Európskeho parlamentu a Rady č.
2004/38/ES o práve občanov únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a
zdržiavať na území členských štátov.
SR prevzala a implementovala aj záväzky vyplývajúce z jej členstva v Rade Európy ako sú
Dohovor Rady Európy o účasti cudzincov na verejnom živote na miestnej úrovni;
odporúčania Rady Európy č. 2001/1500 o účasti imigrantov a cudzincov na politickom živote
v členských štátoch Rady Európy; odporúčania CLRAE Rady Európy č. 2002/115 o účasti
cudzincov na miestnom verejnom živote: poradné orgány; odporúčania Rady Európy č.
2004/153 o pakte pre integráciu a účasť prisťahovaných osôb v európskych mestách
a regiónoch.
Významnou reakciou na meniacu sa situáciu v oblasti migrácie je zriadenie samostatného
útvaru - odboru migrácie a integrácie cudzincov v rámci sekcie medzinárodných vzťahov
MPSVR SR. Zároveň MPSVR SR je pripravené venovať osobitnú časť webovej stránky
rezortu komplexným informáciám pre cudzincov.
Začiatkom roku 2005 prijala vláda SR uznesením č.11/2005 Koncepciu migračnej politiky
SR, ktorá predstavuje základný rámec v oblasti azylovej i integračnej politiky. Koncepcia sa
mala stať odrazovým mostíkom pre vypracovanie čiastkových integračných politík
zahŕňajúcich napríklad oblasti zamestnanosti, sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a
vzdelávania. Migračný úrad z definície svojich kompetencií zasahuje aktivitami najmä
cieľovú skupinu azylantov, ktorí nie sú oprávnení získať podporu v rámci tohto fondu.
Mimovládny sektor implementoval niekoľko projektov, ktoré boli zamerané na podporu
integrácie a boli financované z európskych prostriedkov. Napriek tomu, že nešlo o aktivity
spadajúce pod oficiálnu stratégiu SR, boli tieto projekty dobrým príkladom zapojenia MNO
do procesu integrácie a svojim spôsobom ilustrovali absenciu štátnej politiky. Spoločnosť
ľudí dobrej vôle a Slovenská humanitná rada implementovali v rokoch 2005 a 2006 projekt
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Primárna a sekundárna integrácia osôb s priznaným azylom na Slovensku podporený v rámci
Európskeho fondu pre utečencov (ďalej len ERF).
Medzinárodná organizácia pre migráciu (ďalej len IOM) implementovala v rokoch 2005-06
projekt z prostriedkov programu EÚ – INTI, ktorý bol zameraný na poskytovanie informácií
a školenia pre verejné inštitúcie v oblasti integrácie. V rokoch 2006-07 to bol projekt
orientovaný na pracovnú migráciu podporený z programu EÚ ARGO. Od roku 2005 čerpá
IMO prostriedky z ESF na projekt so zameraním na informovanosť, vzdelávanie
a rekvalifikáciu cudzincov.

1.3 Celkové národné výdavky
Vzhľadom na marginalizáciu problematiky integrácie osôb z tretích krajín do spoločnosti nie
je možné presne identifikovať národné výdavky určené pre tento druh intervencií. Mnohé
z doposiaľ implementovaných opatrení, ktoré boli orientované na azylantov svojim obsahom
zasiahli aj časť legálnych migrantov avšak takéto intervencie nie je možné považovať za
integračné v zmysle naplnenia cieľov tohto fondu. V rámci ESF a ERF boli implementované
projekty, ktoré boli podporené zo štátneho rozpočtu prostredníctvom národného
spolufinancovania.

2 Analýza potrieb v Slovenskej republike
2.1 Potreby SR vo vzťahu k súčasnej situácii
Základnou potrebou SR vyplývajúcou zo súčasného stavu je vytvorenie Koncepcie
integračnej politiky. Tá bude slúžiť ako základný rámec pre spoluprácu a koordináciu
relevantných subjektov a bude obsahovať hlavné ciele a nástroje integračnej politiky. Je preto
nevyhnutné prijať opatrenia na urýchlené vypracovanie dokumentu, na ktorom by sa mali
spolupodieľať všetky relevantné subjekty štátnej správy, samospráva, akademická
obec, mimovládny sektor a zástupcovia cudzincov na Slovensku. Koncepcia by mala
definovať základné postoje SR k aktuálnym otázkam integrácie migrantov najmä v oblastiach:
- prijímania legálnych migrantov – stanovenie základnej filozofie;
- zaradenia migrantov do spoločnosti – vzdelávanie a príprava na integráciu;
- vstupu migrantov na trh práce;
- riešenia bytovej otázky migrantov;
- informovania a osvetovej práce s majoritnou spoločnosťou.
Druhou základnou potrebou je zabezpečenie financovania integračných aktivít. Možnosti
integračného fondu sú limitované, a preto je potrebné, aby štát zvýšil prostriedky na priamu
podporu integračných aktivít pre subjekty štátnej správy a grantovou formou pre mimovládny
sektor, školy a samosprávu.
V oblasti zamestnanosti a trhu práce je nevyhnutné stanoviť, akým spôsobom chce SR
reagovať na nedostatok pracovnej sily na trhu práce. V prípade, že má SR záujem o cielené
oslovovanie potenciálnych migrantov je nevyhnutné
- stimulovať príchod žiadanej cieľovej skupiny migrantov do SR prostredníctvom
informačných balíčkov, sprostredkovania zamestnania, podporou bývania a výučbou
jazyka. Žiadanou cieľovou skupinou migrantov sa rozumie skupina, ktorá je
definovaná v Koncepcii integračnej politiky SR, ktorá bude vypracovaná v rámci
ročného programu 2007 fondu.
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vytvoriť sieť kontaktov v tretích krajinách a spolupracovať s miestnymi úradmi;
zapájať sociálnych partnerov do tvorby stratégie;
skvalitniť informovanie zamestnávateľov o prípravných a rekvalifikačných kurzov
s cieľom podporiť prístup na trh práce;
spolupracovať so zamestnávateľmi, ktorí praktizujú promigračnú zamestnávateľskú
politiku;
podporovať zamestnanosť žien – prisťahovalkýň;
podporovať podnikanie prisťahovalcov vo forme informačných balíčkov
a individuálneho prístupu.

V oblasti vzdelávania je dôležitým aspektom integrácie úspešnosť zvládnutia štátneho
jazyka. Významným je aj zotrvanie mladých prisťahovalcov vo vzdelávacom systéme. Je
preto potrebné
- podporiť modernejšie a flexibilnejšie metódy výučby jazyka ako napr. e-learning;
- stimulovať záujem cudzincov o rekvalifikačné kurzy v súlade s dopytom na trhu
práce;
- uľahčiť uznávanie kvalifikácie a odbornej prípravy a odbornej praxe, a tým zvýšiť
šance migrantov na umiestnenie na trhu práce;
- klasifikovať špecifické problémy mladých prisťahovalcov v školách ako napr.
problémy ohrozujúce ich výsledky a prijať pomocné opatrenia.
V oblasti informovanosti cudzincov je potrebné:
- vypracovať stratégiu oslovovania potenciálnych migrantov a následne stanoviť
nástroje jej realizácie;
- organizovať prípravné kurzy pre štátnych príslušníkov tretích krajín už v ich
domovskej krajine;
- zamerať časť prípravných kurzov na osoby závislé na migrantoch ako sú napr. deti,
starší ľudia, ženy žiadateľov o prijatie, zdravotne postihnutí;
- zvyšovať flexibilitu poskytovania prípravných programov – e-learning, večerné kurzy;
- pokračovať v podpore služieb poskytovaných najmä mimovládnym sektorom v rámci
informačných centier.
Neexistencia presných informácií o počte, štruktúre a vzdelanostnej úrovni cudzincov ako aj
absencia spätného a priebežného hodnotenia zvolených nástrojov neumožňuje vytvoriť
kvalitnú integračnú politiku. Na jej správne nastavenie a dolaďovanie jednotlivých intervencií
je dôležité:
- skvalitniť zber štatistických dát;
- stimulovať tvorbu indikátorov;
- stimulovať prípravu evaluačných metód;
- zaviesť evaluácie jednotlivých nástrojov integračnej politiky;
- stimulovať spoluprácu medzi orgánmi štátnej správy a samosprávy v oblasti evidencie
cudzincov
V oblasti výskumu je potrebné sa venovať systematickému a komplexnému výskumu
integračnej politiky. Jednou z možností spojenia zberu dát a nových výskumných poznatkov
je podpora vydávania súhrnných správ z oblasti integrácie, ktoré budú jednotným zdrojom
aktualizovaných informácií.
V oblasti vnímania migrácie a integrácie majoritnou spoločnosťou je potrebná podpora
aktivít vedúcich k vzdelávaniu a osvete ako sú:
- osvetové kampane, výstavy a medzikultúrne podujatia zacielené na zvýšenie
akceptácie migrácie;
- vzdelávanie novinárov a spolupráca s médiami;
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-

informačné kampane pre majoritnú spoločnosť;
spolupráca so školami pri osvetových činnostiach.

V oblasti samosprávy je dôležité, aby koncepcia integračnej politiky počítala s jej účasťou
pri jednotlivých aktivitách a vnímala samosprávu ako významného účastníka procesu.
V oblasti bývania je nevyhnutné prijatie stratégie rozvoja ubytovacích kapacít pre migrantov
v spolupráci so zainteresovanými subjektmi ako sú Ministerstvo výstavby a regionálneho
rozvoja SR (ďalej len MVRR SR) a MPSVR SR.
V oblasti kultúry je dôležité stimulovať aktivity podporujúce zapojenie migrantov do
kultúrneho života majoritnej komunity a vice-versa podpora organizovania akcií
prezentujúcich kultúru migrantov majoritnej spoločnosti.
V oblasti ľudských zdrojov je potrebné, aby bolo podporované vzdelávanie na všetkých
úrovniach integračného procesu a aby sa budovanie kapacít neobmedzovalo iba na orgány
štátnej správy. Práve kvalitne pripravení ľudia, s ktorými príde migrant do styku uľahčia jeho
prvotné obdobie v SR, a tým prispejú k jeho integrácii. Preto by sa podpora mala zamerať na:
- základnú jazykovú vybavenosť účastníkov procesu na strane SR;
- tréningy učiace k medzikultúrnej tolerancii;
- vzdelávanie v oblasti predpisov a postupov integračnej politiky.

2.2 Operačné ciele
Na základe potrieb identifikovaných v časti 2.1 boli stanovené operačné ciele programu v SR.
Základným operačným cieľom je definovať priority SR v oblasti integračnej politiky SR
a úspešne implementovať do praxe Spoločné základné zásady pre politiku integrácie
prisťahovalcov v EÚ.
V oblasti zamestnanosti a trhu práce boli definované operačné ciele:
- definovanie priorít SR v oblasti pracovnej migrácie a stimulovania príchodu
vybraných skupín migrantov
- vytvorenie mechanizmu spolupráce so sociálnymi partnermi
V oblasti vzdelávania bol definovaný operačný cieľ:
- zavedenie flexibilných foriem získavania informácií a zručností
-

zavedenie opatrení na zjednodušenie procesu uznávania kvalifikácie

V oblasti informovanosti migrantov bol definovaný operačný cieľ:
- vytvorenie efektívnej komunikačnej a informačnej stratégie voči migrantom
a majoritnej populácií
V oblasti štatistiky, indikátorov a evaluačných metód boli definované tieto operačné ciele:
- vytvorenie nástrojov na zber kvalitných štatistických dát v oblasti legálnej migrácie
- vytvorenie nových indikátorov a realizácia evaluácií integračnej politiky a jej opatrení
V oblasti výskumu bol definovaný tento operačný cieľ:
- vykonanie komplexného výskumu v oblasti integrácie
V oblasti vnímania migrácie a integrácie majoritnou populáciou bol definovaný operačný
cieľ:
vytvorenie efektívnej komunikačnej a informačnej stratégie voči migrantom
a majoritnej populácií
V oblasti kultúry bol definovaný tento operačný cieľ:
- vytvorenie mechanizmu dlhodobej vzájomnej spolupráce medzi sociálnymi partnermi,
s komunitami a majoritnou spoločnosťou
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V oblasti ľudských zdrojov bol definovaný tento operačný cieľ:
- prierezový rozvoj ľudských zdrojov v oblasti integračnej politiky
V oblasti získavania a výmeny nových informácií bol definovaný tento operačný cieľ:
- výmena informácií a skúseností týkajúcich sa integrácie a podpora spolupráce medzi
členskými štátmi

3 Stratégia na dosiahnutie cieľov
Slovenská republika sa rozhodla v programovom období 2007-2013 zahrnúť do podpory
v rámci viacročného programu všetky štyri priority uvedené v rozhodnutí Komisie
z 21. júla 20078, počas celého obdobia v rôznej intenzite, odrážajúc pokrok v oblasti
integračnej politiky SR. Slovenská republika sa doposiaľ venovala integračnej politike iba
okrajovo. Preto je nevyhnutné rozdeliť čerpanie prostriedkov do postupných krokov
zabezpečujúcich na seba nadväzujúce aktivity, ktorých primárnym cieľom je vytvorenie
kvalitného, efektívneho a udržateľného systému integrácie občanov z tretích krajín. Podpora
smerovaná do štyroch priorít identifikovaných v usmerneniach je logickým záverom
vyplývajúcim zo súčasného stavu integračnej politiky na Slovensku, kde absentujú základné
mechanizmy potrebné pre riadenú migráciu. Z dôvodu uľahčenia čerpania prostriedkov
v oblasti integračnej politiky prijala vláda SR v rámci uznesenia č. 784/2007 k materiálu
Návrh na určenie kompetentných orgánov systému riadenia a kontroly Európskeho fondu pre
integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na obdobie rokov 2007 až 2013 ako súčasť
všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov záväzok financovať zo
štátneho rozpočtu až 25% výšky projektov v rámci spolufinancovania.
Vzhľadom na situáciu v SR v oblasti integrácie cudzincov, ako aj na rôznorodosť tejto
skupiny a jej predpokladaný nárast9 v blízkej budúcnosti boli ako cieľová skupina pre
podporu z tohto programu identifikovaní občania z tretích krajín s legálnym pôvodom bez
rozlíšenia dĺžky pobytu.
Konkrétnu postupnosť pri budovaní systému riadenej migrácie budú určovať ročné programy,
ktoré identifikujú potreby SR podľa napredovania v predchádzajúcich rokoch
a aktualizovaných potrieb. Napriek tomu je už dnes zrejmé, že prvé roky implementácie
nového fondu budú v podmienkach SR znamenať najmä podporu aktivít vedúcich
k vytvoreniu komplexnej stratégie a mechanizmu integrácie. Paralelne budú musieť byť
podporované aktivity, ktoré boli rozbehnuté v predchádzajúcom období a ktorých
znefunkčnenie by mohlo ohroziť úspešnú integráciu časti migrantov, ktorí by doplatili na
preklenovacie obdobie. Podpora v rokoch 2007-2013 bude priamo či nepriamo smerovať
k všetkým zainteresovaným subjektom, t.j. štátnej správe, samospráve, neziskovému sektoru,
akademickej obci a súkromnému sektoru. Vzhľadom na potrebu zvyšovania efektívnosti
fungovania štátnej správy je vhodné, aby jednotlivé rezorty pristúpili na model, ktorý ich
odbremení od samotnej implementácie mnohých aktivít a ponechá im najmä gestorskú
funkciu. Takýto model bude flexibilnejšie reagovať na zmeny v migračnom správaní, keď
implementačnú funkciu na seba preberie samospráva a mimovládny sektor.
Významnou úlohou relevantných ministerstiev bude vytvorenie vzájomného koordinačného
mechanizmu, ktorý doposiaľ úplne absentoval. Najmä koordinácia medzi MV SR, MPSVR

8
Rozhodnutie Komisie z 21. júla 2007, ktorým sa vykonáva rozhodnutie Rady 2007/435/ES pokiaľ ide o prijatie
strategických usmernení na obdobie rokov 2007 až 2013
9
Predpokladaný nárast tejto skupiny súvisí so silnejúcou slovenskou ekonomikou, ktorá v blízkej budúcnosti
priláka väčší počet legálnych migrantov, ako aj s cielenou integračnou politikou zameranou na prilákanie
občanov tretích krajín.
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SR, MŠ SR, MZ SR a Ministerstvom kultúry SR (ďalej len MK SR) bude kľúčová pre
úspešnosť integračnej politiky SR.
Významným novým prvkom integračnej politiky je zavádzanie evaluačných mechanizmov,
ktorých hlavnou úlohou bude sledovať dopad podporených aktivít na úroveň integrácie
cieľovej skupiny. Na základe vhodných indikátorov a evaluačných metód bude môcť
zodpovedný orgán v spolupráci s odborníkmi vyhodnotiť fungovanie navrhnutých stratégií
a doladiť ich v prípade nepresností. Tento postup zabráni neefektívnemu míňaniu
prostriedkov na dobre vyzerajúce projekty, ktorých pridaná hodnota bude pochybná. Zároveň
sa budú generovať vedomosti v oblasti používania evaluačných techník, čo zabezpečí aj
dlhodobú udržateľnosť efektívneho prístupu k integračnej politike.
Z hľadiska efektívnosti poskytovania podpory sa javí veľmi výhodným mechanizmus výmeny
osvedčených postupov (best practice). Vytváranie sietí a partnerstiev so subjektmi
v krajinách, ktoré majú väčšiu skúsenosť s integráciou migrantov môže SR priniesť overené
poznatky, a tak zvýšiť úspešnosť projektov. Tento postup sa vzťahuje na subjekty štátnej
správy ako aj na samosprávu a mimovládny sektor. Vzhľadom na skutočnosť, že Európska
komisia (ďalej len EK) podporuje celoplošné aktivity a medzi nimi aj výmenu skúseností
prostredníctvom tzv. akcie Spoločenstva bude táto oblasť predstavovať najmenšiu časť
alokovaných zdrojov pre SR.
Za účelom komplexnosti a efektívnosti dosiahnutia stanovených cieľov sa pri implementácii
stratégie berie do úvahy aj úloha národných projektov. Očakáva sa, že národné projekty budú
predstavovať účinné skupiny intervencií, okrem iného z dôvodu, že stanovené priority
predstavujú výkon štátnej politiky, potreby, ktoré sa budú prostredníctvom fondu napĺňať,
vyplývajú pre potenciálnych konečných príjemcov pomoci zo všeobecne záväzných právnych
predpisov SR a EÚ. Národné projekty budú vždy definované v konkrétnom ročnom
programe. Národný projekt musí spĺňať charakteristiky:
 konečným príjemcom pomoci je vecný útvar MV SR alebo iného ministerstva (orgánu
štátnej správy), ktorý je v monopolnom postavení;
 jeho postavenie a úlohy vyplývajú zo všeobecne záväzných predpisov.
Typy aktivít, ktoré do tejto kategórie nespadajú budú financované prostredníctvom
individuálnych projektov na základe výzvy na predkladanie návrhov projektov.
Pre každú prioritu sú definované merateľné ukazovatele – indikátory, prostredníctvom
ktorých budú monitorované a hodnotené stanovené ciele. Indikátory budú merať pokrok
dosiahnutý prostredníctvom realizácie podporených aktivít v rámci jednotlivých ročných
programov. Indikátory výsledku a dopadu, resp. ich pokrok bude sledovaný na základe
evaluácií alebo prieskumov, podľa relevantnosti.

3.1 Priorita 1
Realizácia akcií navrhnutých za účelom zavedenia „Spoločných základných zásad pre
politiku integrácie prisťahovalcov v EÚ“ do praxe
Operačné ciele:
OC 1.1. definovanie priorít SR v oblasti pracovnej migrácie a stimulovania príchodu
vybraných skupín migrantov
OC 1.2. zavedenie flexibilných foriem získavania informácií a zručností
OC 1.3. vytvorenie efektívnej komunikačnej a informačnej stratégie voči migrantom
a majoritnej populácií
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Hlavným cieľom priority je zavedenie jedenástich zásad integračnej politiky EÚ v rámci SR.
Efektívne zavedenie týchto zásad nie je možné bez vypracovania Koncepcie integračnej
politiky SR.
Jednotlivé zásady budú implementované najmä prostredníctvom nasledovných aktivít:
a. Vypracovanie analýz a odporúčaní pre tvorbu koncepcie migračnej politiky.
b. Vytvorenie mechanizmov a procedúr výberu migrantov v tretích krajinách
a zabezpečenie osvojenia jazyka, pracovných a spoločenských zručností v krajine ich
pôvodu. Súčasťou aktivity je aj podpora spolupráce s úradmi tretej krajiny.
c. Podpora aktivít zameraných na prilákanie vysokokvalifikovaných odborníkov.
d. Tvorba jazykových kurzov a prípravných kurzov so zameraním na nových migrantov
so špeciálnym dôrazom na znevýhodnené skupiny (deti, ženy, dôchodcov, invalidov a
iné). Kurzy musia klásť dôraz na občiansku orientáciu integrácie.
e. Podpora flexibilných foriem vzdelávania (e-learning, dištančné kurzy) a informovania
o potrebách života v SR pre nových migrantov ako aj potenciálnych migrantov
v tretích krajinách.
f. Podpora zriaďovania a prevádzky informačných poradných centier pre migrantov
s cieľom uľahčiť ich integráciu a prístup k základným službám a k vstupu na trh práce,
so špecifickým zameraním na znevýhodnené skupiny (ženy, staršie osoby a iné).
g. Podpora uznávania kvalifikácie, odbornej prípravy a odbornej praxe migrantov
s cieľom uľahčiť ich prístup na trh práce.
h. Podpora informačných kampaní zameraných na médiá a majoritnú populáciu s cieľom
zlepšiť porozumenie a prijímanie migrácie zo strany hostiteľskej spoločnosti.
i. Vytvorenie stratégie rozvoja ubytovacích kapacít pre migrantov v spolupráci so
zainteresovanými subjektmi.
j. Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít zahŕňajúcich migrantov aj majoritnú
spoločnosť a rozvoj dialógu medzi vierovyznaniami a kultúrami.
Napĺňanie cieľov priority č.1 a indikátory na ich meranie
Na sledovanie pokroku pri napĺňaní cieľov priority č.2 boli identifikované indikátory výstupu,
výsledku a dopadu. V tabuľke sa uvádza hodnota na začiatku programu a cieľová hodnota
v roku 2013.
Tab.3.

Typ
ukazovateľa

Východisková
hodnota

Cieľová
hodnota

Operačný cieľ 1.1. Definovanie priorít v oblasti pracovnej migrácie a stimulovania príchodu
vybraných skupín migrantov
Počet projektov so zameraním na poskytovanie
komplexných doplnkových a sprievodných služieb
cieľovej skupine
Počet projektov zameraných na vybrané skupiny
(kvalifikovaných a vysokokvalifikovaných) migrantov
v oblasti pracovnej migrácie

výstup

0

7

výstup

0

4

Zlepšenie kvality služieb pre cieľovú skupinu

výsledok

áno/nie

Rozšírené vedomosti o integračných procedúrach

výsledok

áno/nie

dopad

áno/nie

Uľahčenie integračného procesu a dostupnosti služieb,
zamestnania a vzdelávania v hosťujúcej krajine

Operačný cieľ 1.2. Zavedenie flexibilných foriem získavania informácií a zručností
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Počet projektov zameraných na rozvoj siete
informačných centier
Počet projektov zameraných na poskytnutie kurzov
(prípravných, odborných, rekvalifikačných)
Počet projektov zameraných na znevýhodnené skupiny
migrantov
Zlepšenie vedomostí migrantov v oblasti jazyka,
zvyklostí, histórie, inštitúcií, kultúry a socioekonomických javov

Typ
ukazovateľa
výstup

Východisková
hodnota
0

Cieľová
hodnota
5

výstup

0

7

výstup

0

3

výsledok

áno/nie

Lepší prístup migrantov k službám a tovarom

výsledok

áno/nie

Uľahčenie integračného procesu a dostupnosti služieb,
zamestnania a vzdelávania v hosťujúcej krajine

dopad

áno/nie

Zlepšená štartovacia pozícia na integráciu pre migrantov

dopad

áno/nie

Operačný cieľ 1.3. Vytvorenie efektívnej komunikačnej a informačnej stratégie voči migrantom
a majoritnej populácií
Počet projektov typu informačných kampaní zameraných
na migrantov a majoritnú spoločnosť
Počet projektov zameraných na výmenu informácií
o spoločenských a kultúrnych hodnotách (tradíciách)
medzi majoritou a komunitami migrantov (mimo
informačných kampaní)
Zlepšené vnímanie integrácie migrantov zo strany
majoritnej populácie
Zlepšenie vzájomného chápania odlišných kultúr a
hodnôt

výstup

0

7

výstup

0

7

výsledok

áno/nie

dopad

áno/nie

V rámci priority č. 1 sú podporované horizontálne priority
Horizontálna priorita č.3: Inovačné prípravné programy a činnosti je podporovaná najmä
v aktivite:
e) podpora flexibilných foriem vzdelávania (e-learning, dištančné kurzy) a informovania
o potrebách života v SR pre nových migrantov ako aj potenciálnych migrantov v tretích
krajinách
Horizontálna priorita č.5: Zapojenie hostiteľskej spoločnosti do integračného procesu je
podporovaná najmä v aktivite:
h) podpora informačných kampaní zameraných na médiá a majoritnú populáciu s cieľom
zlepšiť porozumenie a prijímanie migrácie zo strany hostiteľskej spoločnosti

3.2 Priorita 2
Vypracovanie ukazovateľov a metodík hodnotenia na posúdenie pokroku, úpravu
politík a opatrení a uľahčenie koordinácie komparatívneho učenia
Operačné ciele
OC.2.1. zber kvalitných štatistických dát v oblasti legálnej migrácie
OC 2.2 vytvorenie indikátorov a realizácia evaluácií integračnej politiky a jej opatrení
OC 2.3. vykonanie komplexného výskumu v oblasti integrácie
Hlavným cieľom priority je vytvorenie kvalitných mechanizmov na hodnotenie integračných
opatrení a politík. Ich existencia nie je možná bez tvorby a používania vhodných indikátorov
a evaluačných metód. Ciele priority budú dosahované najmä podporou nasledovných
hlavných aktivít:
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a. podpora výskumu v oblasti integračnej politiky;
b. tvorba indikátorov, monitorovacích a evaluačných techník na podporu skvalitnenia
integračných opatrení;
c. tvorba indikátorov a evaluačných metód s cieľom skvalitniť prípravu migrantov na
integráciu so špecifickým zameraním na znevýhodnené skupiny (deti, ženy a iné).
Napĺňanie cieľov priority č. 2 a indikátory na ich meranie
Na sledovanie pokroku pri napĺňaní cieľov priority č.2 boli identifikované indikátory výstupu,
výsledku a dopadu. V tabuľke sa uvádza hodnota na začiatku programu a cieľová hodnota
v roku 2013.
Tab.4.

Typ
ukazovateľa

Východisková
hodnota

Cieľová
hodnota

Operačný cieľ 2.1. Zber kvalitných štatistických dát v oblasti legálnej migrácie
Počet projektov zameraných na vytvorenie nástrojov na
zber štatistických dát
Zvýšená kvalita zbieraných dát
Rozšírené oblasti poznatkov o integrácií

výstup

0

7

výsledok

áno/nie

dopad

áno/nie

Operačný cieľ 2.2. Vytvorenie indikátorov a realizácia evaluácií integračnej politiky a jej opatrení
Počet projektov zameraných na vytvorenie nových resp.
zefektívnenie existujúcich, indikátorov pre integračnú
politiku
Počet projektov typu evaluácií zameraných na hodnotenie
rôznych aspektov integračnej politiky
Zlepšenie tvorby evaluačných nástrojov
Zlepšené riadenie integračnej politiky

výstup

0

3

výstup

0

3

výsledok

áno/nie

dopad

áno/nie

Operačný cieľ 2.3. Vykonanie komplexného výskumu v oblasti integrácie
Počet projektov výskumného typu (kvantitatívne aj
kvalitatívne výskumy) zamerané na rôzne aspekty
integrácie cieľovej skupiny

výstup

Rozšírené oblasti poznatkov o integrácií
Zlepšené riadenie integračnej politiky

0

5

výstup

áno/nie

dopad

áno/nie

V rámci priority č. 2 sú podporované horizontálne priority
Horizontálna priorita č.1: Účasť štátnych príslušníkov tretích krajín ako prostriedok
podpory ich integrácie do spoločnosti je podporovaná najmä v aktivitách:
a) podpora výskumu v oblasti integračnej politiky

3.3 Priorita 3
Budovanie kapacít v rámci politiky, koordinácie a budovanie medzikultúrnych znalostí
na rôznych úrovniach a rezortoch vlády
Operačné ciele
OC 3.1. prierezový rozvoj ľudských zdrojov v oblasti integračnej politiky
OC 3.2. vytvorenie mechanizmu vzájomnej spolupráce so sociálnymi partnermi,
s komunitami a majoritnou spoločnosťou
Hlavným cieľom priority je skvalitňovanie integračnej politiky prostredníctvom investícií do
ľudského kapitálu a rozvoja koordinácie a výmeny informácií medzi zainteresovanými
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subjektmi. Ciele priority budú dosahované najmä prostredníctvom nasledovných hlavných
aktivít:
a. budovanie kapacít na všetkých úrovniach integračnej politiky (ministerstvá,
samospráva, MNO a iné);
b. podpora vytvorenia koordinačných mechanizmov medzi zainteresovanými subjektmi
s cieľom skvalitniť implementáciu, monitoring a hodnotenie integračných opatrení;
c. tvorba sietí na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni s cieľom stimulovať participáciu
migrantov na spoločenských a kultúrnych aktivitách.
Napĺňanie cieľov priority č. 3 a indikátory na ich meranie
Na sledovanie pokroku pri napĺňaní cieľov priority č.3 boli identifikované indikátory výstupu,
výsledku a dopadu. V tabuľke sa uvádza hodnota na začiatku programu a cieľová hodnota
v roku 2013.

Typ
ukazovateľa

Tab, 5.

Východisková
hodnota

Cieľová
hodnota

Operačný cieľ 3.1. Prierezový rozvoj ľudských zdrojov v oblasti integračnej politiky
výstup

Počet projektov typu vzdelávacích aktivít
Skvalitnenie medzikultúrnych zručností všetkých
zainteresovaných subjektov
Zlepšená kvalita poskytovaných služieb pre migrantov

0

5

výsledok

áno/nie

dopad

áno/nie
áno/nie

Zlepšené riadenie integračnej politiky

Operačný cieľ 3.2. Vytvorenie mechanizmu vzájomnej spolupráce so sociálnymi partnermi,
s komunitami a majoritnou spoločnosťou
Počet projektov zameraných na výmenu skúseností,
problémov, riešení a poznatkov s integračnými
praktikami medzi rôznymi aktérmi
Skvalitnená spolupráca medzi rôznymi zainteresovanými
subjektmi
Zlepšená kvalita poskytovaných služieb pre migrantov

výstup

0

4

výsledok

áno/nie

dopad

áno/nie
áno/nie

Zlepšené riadenia integračnej politiky

V rámci priority č.3 sú podporované horizontálne priority
Horizontálna priorita č.2: Osobitné cieľové skupiny je podporovaná najmä v aktivitách:
a) budovanie kapacít na všetkých úrovniach integračnej politiky (ministerstvá,
samospráva, MNO a iné)
Horizontálna priorita č.4: Medzikultúrny dialóg je podporovaná najmä v aktivitách:
c) tvorba sietí na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni s cieľom stimulovať participáciu
migrantov na spoločenských a kultúrnych aktivitách

17

VIACROČNÝ PROGRAM 2007 – 2013
Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín - Slovenská republika

3.4 Priorita 4
Výmena skúseností, osvedčených postupov a informácií v oblasti integrácie medzi
členskými štátmi
Operačné ciele
OC 4. výmena informácií a skúseností týkajúcich sa integrácie a podpora spolupráce medzi
členskými štátmi EÚ.
Hlavným cieľom priority je podporiť spoluprácu a výmenu skúseností medzi
zainteresovanými subjektmi v rámci členských štátov EÚ na všetkých úrovniach integračného
procesu. Ciele priority budú dosiahnuté najmä prostredníctvom nasledovných aktivít:
a. tvorba sietí za účelom výmeny skúseností, osvedčených postupov a informácií
v rámci integračného procesu medzi subjektmi pôsobiacimi v členských štátoch EÚ
b. podpora pilotných projektov v oblasti skvalitnenia prístupu migrantov k službám,
tovarom, kultúrnemu a spoločenskému životu založených na diseminácii skúseností
medzi členskými štátmi;
c. podpora komparatívneho výskumu medzi členskými štátmi EÚ so špecifickým
dôrazom na integráciu ohrozených skupín.
Napĺňanie cieľov priority č. 4 a indikátory na ich meranie
Na sledovanie pokroku pri napĺňaní cieľov priority č.4 boli identifikované indikátory výstupu,
výsledku a dopadu. V tabuľke sa uvádza hodnota na začiatku programu a cieľová hodnota
v roku 2013.
Typ
ukazovateľa

Tab 6.

Východisková
hodnota

Cieľová
hodnota

Operačný cieľ 4. Výmena informácií a skúseností týkajúcich sa integrácie a podpora spolupráce medzi
členskými štátmi EÚ.
Počet projektov zameraných na tvorbu sietí na národnej,
regionálnej a lokálnej úrovni medzi jednotlivými
členskými štátmi
Počet projektov typu pilotný projekt na základe
komparatívneho výskumu medzi členskými štátmi
implementujúc riešenia z ostatných členských štátov

výstup

0

5

výstup

0

4

Rozšírenie vedomostí v oblasti integračnej politiky

výstup

áno/nie

Zlepšená kvalita poskytovaných služieb pre migrantov

dopad

áno/nie

Zlepšené riadenie integračnej politiky

dopad

áno/nie

3.5 Technická pomoc
Prostriedky Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín vyčlenené na
financovanie technickej pomoci bude využívať MV SR ako zodpovedný orgán a certifikačný
orgán a Ministerstvo financií SR ako orgán auditu pre Európsky fond pre integráciu štátnych
príslušníkov tretích krajín. Technická pomoc bude v rámci viacročného programu 2007 2013 využitá v súlade s právnymi predpismi EÚ a SR.
Prostriedkov technickej pomoci budú financované najmä:


aktivity spojené s prípravou, schvaľovaním, riadením, monitorovaním, hodnotením a
auditmi projektov ročných programov viacročného programu, vrátane príslušných
výdavkov na personálne zabezpečenie vykonávania týchto aktivít (mzdy stálych
interných zamestnancov zodpovedného orgánu, certifikačného orgánu a orgánu auditu,
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prípadne externých konzultantov) a výdavkov na technické vybavenie kompetentných
orgánov;


aktivity spojené s prípravou a prekladom programových dokumentov a hodnotiacich
správ pre potreby Európskej komisie;



aktivity spojené s činnosťou monitorovacieho výboru pre všeobecný program
Solidarita a riadenie migračných tokov;



aktivity zamerané na publicitu - vytvorenie a pravidelná aktualizácia internetovej
stránky pre všetky štyri fondy všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných
tokov, prednášková činnosť, informačné a propagačné materiály.

Aktivity v rámci spoločného systému riadenia a kontroly pre štyri fondy všeobecného
programu Solidarita a riadenie migračných tokov budú financované pomernou čiastkou
z technickej pomoci každého fondu, t.j. z technickej pomoci Európskeho fondu pre integráciu
štátnych príslušníkov tretích krajín financovaná jedna štvrtina výdavkov.
Všetky aktivity financované z technickej pomoci Európskeho fondu pre integráciu štátnych
príslušníkov tretích krajín ako napr. preklady a nákup zariadenia, tvorba internetovej stránky
sú zabezpečené v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, ktorý je plne kompatibilný s legislatívou EÚ v tejto oblasti.

4 Kompatibilita s ostatnými nástrojmi
Stratégia viacročného programu je v plnom súlade s ostatnými nástrojmi na regionálnej a
národnej úrovni i úrovni Spoločenstva.
Aktivity podporované Európskym fondom pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín
na obdobie rokov 2007 - 2013 budú koordinované s ostatnými opatreniami na národnej
úrovni. Ministerstvo vnútra programuje, koordinuje a riadi Európsky fond pre integráciu
štátnych príslušníkov tretích krajín na obdobie rokov 2007-2013, ako aj iné blízke programy
zahraničnej pomoci ako sú Európsky fond pre utečencov, Európsky fond pre návrat a Fond
pre vonkajšie hranice.
Na národnej úrovni koordinuje Sekcia legislatívy a vonkajších vzťahov MV SR svoj postup
najmä s MPSVR SR, MZ SR, MŠ SR a MK SR.
Na zvýšenie pridanej hodnoty a efektivity implementovaných opatrení je potrebná
koordinácia medzi Európskym fondom pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na
obdobie rokov 2007-2013 a Európskym fondom pre utečencov. Keďže obidva fondy
zastrešujú odlišné cieľové skupiny a podporujú podobné typy aktivít ako napr. výučba
slovenského jazyka, je vhodné aby nedochádzalo k duplicite a tieto aktivity boli
implementované vo vzájomnej koordinácii. Tá je zabezpečená najmä spoločným postupom
pri vyhlasovaní výziev.
Na úrovni Spoločenstva je dôležitou kompatibilita medzi jednotlivými fondmi tak, aby
nedochádzalo k duplicitnej podpore zo zdrojov EÚ. Okrem spomenutej koordinácie na MV
SR v oblasti migračnej politiky je potrebné stanoviť deliace čiary medzi podporou z
Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín a ESF. Podpora
rekvalifikácie cudzincov v rámci Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov
tretích krajín dopĺňa aktivity cielené na znevýhodnené skupiny obyvateľstva podporované
v rámci ESF. Rekvalifikácie zabezpečované Úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny budú
podporované prostredníctvom ESF. Rekvalifikácie ako súčasť individuálneho poradenstva
v menších projektoch implementovaných najmä MNO budú podporované v rámci tohto
fondu. Pred vyhlásením výzvy na projekty podporujúce rekvalifikáciu ako súčasť
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individuálneho poradenstva bude táto konzultovaná s predstaviteľmi MPSVR SR a MŠ SR
ako riadiacimi orgánmi pre operačné programy v rámci ESF.
Vzhľadom na špecifickosť aktivít podporovaných z Integračného fondu, ako aj definovanie
podporovaných aktivít v rámci operačných programov financovaných z ESF, sú rekvalifikácie
jedinou prekrývajúcou oblasťou medzi týmito fondmi.

5 Rámec pre implementáciu stratégie
5.1 Zverejnenie viacročného programu
Aktivity týkajúce sa publicity a informácií o viacročnom programe plánuje zodpovedný orgán
každoročne v dokumente Plán publicity Európskeho fondu pre integráciu štátnych
príslušníkov tretích krajín. Tieto aktivity sú naplánované a realizujú sa v súlade s právnymi
predpismi Spoločenstva. Plán publicity Európskeho fondu pre integráciu štátnych
príslušníkov tretích krajín poskytuje všetkým potenciálnym príjemcom pomoci a širokej
verejnosti informácie o viacročnom programe, ročných programoch a Európskom fonde pre
integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín ako takom a zabezpečuje transparentnosť
využívania finančných prostriedkov EÚ a Slovenskej republiky. Zároveň bude slúžiť na
zvýšenie verejného povedomia o EÚ a jej aktivitách v oblasti integráciu štátnych príslušníkov
tretích krajín v podmienkach Slovenskej republiky.
Zodpovedný orgán zabezpečuje informovanie verejnosti a potenciálnych konečných
príjemcov o programe a projektoch spolufinancovaných z Európskeho fondu pre integráciu
štátnych príslušníkov tretích krajín. Zodpovedný orgán si každoročne vyhradí informácie,
ktoré nebude zverejňovať z dôvodu bezpečnostných opatrení.
Po schválení viacročného programu bude vytvorená internetová stránka s informáciami
o Európskom fonde pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorej bude
zverejnený viacročný program a všetky ročné programy. Stránka bude tiež obsahovať zoznam
schválených projektov, konečných príjemcov a výšku prideleného grantu z Európskeho fondu
pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. Z dôvodu konzistentnosti a úplnosti
informácií môže táto stránka zahŕňať aj informácie o ďalších troch fondoch všeobecného
programu Solidarita a riadenie migračných tokov, pre ktoré je MV SR zodpovedným
orgánom.
Zodpovedný orgán zorganizuje informačné stretnutie po schválení viacročného programu,
ktoré bude zamerané na prezentáciu priorít a cieľov viacročného programu.
Informácie pre potenciálnych konečných príjemcov sa týkajú predovšetkým podmienok
oprávnenosti na získanie financovania v rámci ročného programu Európskeho fondu pre
integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín popisu postupu a časového harmonogramu
hodnotenia, výberu žiadostí o grant a hodnotiacich kritérií pre výber projektov.
Koneční príjemcovia zodpovedajú za informovanie o spolufinancovaní aktivít projektu
z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. Financovanie bude
zviditeľnené pri každej činnosti spojenej s opatreniami financovanými v rámci programu
v súlade s grantovou zmluvou a príručkou pre príjemcu grantu.

5.2 Princíp partnerstva
V súlade s článkom 10 rozhodnutia Rady č. 2007/435/ES z 25. 6. 2007 bol pri tvorbe
viacročného programu uplatnený princíp partnerstva. V procese prípravy dokumentu sa
uskutočnili individuálne stretnutia s predstaviteľmi rôznych zainteresovaných subjektov ako
sú MPSVR SR, Inštitút pre výskum práce a rodiny, IOM, Spoločnosť ľudí dobrej vôle,
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Univerzita Komenského v Bratislave. Dňa 29. 10. 2007 sa na MV SR uskutočnilo stretnutie
všetkých relevantných subjektov v rámci tzv. okrúhleho stola, kde bol prítomným
predstavený návrh viacročného programu. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia Konfederácie
odborových zväzov, MZ SR, MŠ SR, MPSVR SR vrátane zástupcu sekcie riadenia ESF,
Spoločnosti ľudí dobrej vôle, IOM, Univerzity Komenského, UNHCR a Migračného úradu
MV SR. Následne mali všetci zúčastnení možnosť poslať MV SR svoje pripomienky aj
písomnou formou. Na základe týchto stretnutí došlo k zapracovaniu viacerých návrhov a
zmien do finálnej verzie viacročného programu.
Návrh viacročného programu prerokoval a schválil monitorovací výbor pre všeobecný
program Solidarita a riadenie migračných tokov na roky 2007 – 2013 na svojom zasadnutí
28. novembra 2007.
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6 Indikatívny finančný plán
6.1 Prostriedky Spoločenstva
6.1.1 Tabuľka č.7
Viacročný program - návrh finančného plánu
Tab. 2 - Prostriedky Spoločenstva
Členský štát: Slovenská republika
Fond: Integračný fond
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
(v EUR, v bežných cenách)
Priorita 1:
270 677
333 788
391 734
314 441
466 555
495 290
496 440
Priorita 2:
153 213
105 964
67 154
160 079
63 048
81 418
156 024
Priorita 3:
63 579
72 751
68 605
75 658
81 418
42 552
61 285
Priorita 4:
26 491
27 981
28 586
25 219
20 354
14 184
25 536
Technická pomoc
70 698,64 72 137,16 74 380,00 75 290,00 57 520,00 59 520,00 60 800,00
SPOLU
581 409,64 601 959,16 634 000,00 647 001,00 688 000,00 738 000,00 770 000,00

SPOLU
2 768 925
786 900
465 848
168 351
470 345,8
4 660 369,8

6.1.2 Poznámky
Celková suma alokovaná pre SR v rámci Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na obdobie rokov 2007-2013
dosahuje výšku 4 660 369 EUR. Základným trendom finančného plánu je stúpajúci objem prostriedkov, ktoré sa proporčne navyšujú pre
jednotlivé priority. Prostriedky pre prioritu č.1 budú postupne navyšované (s výnimkou roku 2010 – viď. nižšie), keďže ide o prioritu obsahujúcu
množstvo aktivít napĺňajúcich ciele integračnej politiky. V roku 2007 bude zvýšená alokácia pre prioritu č.2 z dôvodu potreby kvalitného
výskumu a zberu dát. V nasledujúcich rokoch budú v prípade priority č.2 prostriedky klesať s tým, že v roku 2010 príde opätovne k zvýšenej
podpore výskumu, zberu dát a evaluácií už implementovaných opatrení. Rovnaká situácia v priorite č.2, t.j. pokles a následné zvýšenie nastane
v rokoch 2011 až 2013.
Priorita č. 3 bude mať takisto postupne navyšované finančné zdroje (s výnimkou rokov 2010 a 2013) z dôvodu potreby investovania do rozvoja
ľudských zdrojov a koordinácie aktivít. Predpokladá sa, že projekty dobiehajúce z rokov 2011 a 2012 budú dostatočne pokrývať dopyt v roku
2013, keďže v tomto roku sa už očakáva, že väčšina zainteresovaných subjektov bude mať vypracované vzájomné koordinačné mechanizmy
a bude mať vyškolených ľudí. Alokácie pre prioritu č.4 sú nízke najmä z dôvodu, že EK podporuje celoplošné aktivity a medzi nimi aj výmenu
skúseností prostredníctvom tzv. akcií Spoločenstva.
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6.2 Celkový finančný plán
6.2.1 Tabuľka č. 8
Viacročný program - návrh finančného plánu
Tab. 8 - celkový finančný plán
členský štát: Slovenská republika
Fond: Integračný fond
2007
(v EUR – v bežných cenách)
Prostriedky Spoločenstva
Verejné spolufinancovanie
Súkromné spolufinancovanie
SPOLU
% Prostriedky Spoločenstva

2008

2009

2010

2011

2012

581 409,11 601 959,41

634 000,00

647 000,00

688 000,00

738 000,00

770 000,00

4 660 368,52

170 236,82 176 607,42

186 540,00

190 570,00

210 160,00

226 160,00

236 400,00

1 396 674,24

0

0

0

0

0

0

0

751 645,93 778 566,83

820 540,00

837 570,00

898 160,00

964 160,00 1 006 400,00

6 057 042,76

75,00%

75,00%

75,00%

0

75,00%

75,00%

75,00%

2013

75,00%

SPOLU

75,00%

6.2.2 Poznámky
Suma alokovaná z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na ročný program 2007 a ročný program 2008 pre SR
bola určená rozhodnutím EK podľa článku 12 rozhodnutia Rady č. 2007/435/ES o zriadení Európskeho fondu pre integráciu štátnych
príslušníkov tretích krajín. Suma alokácií na ročné programy 2009 až 2013 je indikatívny odhad EK poskytnutý členským štátom pre účely
prípravy viacročného programu 2007 – 2013. Každá ročná alokácia bude prijímaná osobitným rozhodnutím EK a bude závisieť od zmien
štatistických údajov potrebných pre výpočet ročných alokácií. V súlade s pravidlami o výške príspevku Spoločenstva (čl. 13 ods. 4 rozhodnutia
č. 2007/435/ES) bude SR zabezpečovať 25% zo sumy alokácie na konkrétny ročný program zo štátneho rozpočtu SR. Prostriedky národného
spolufinancovania budú rozpočtované v rámci schváleného limitu kapitoly MV SR na konkrétny rozpočtový rok. Z dôvodu časového posunu
začiatku implementácie ročného programu 2007 bude národné spolufinancovanie ročného programu 2007 zabezpečené zo štátneho rozpočtu SR
na rok 2008. Financovanie aktivít v rámci ročných programov viacročného programu bude zabezpečené vo výške 75% oprávnených výdavkov
z prostriedkov Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín a vo výške 25% oprávnených výdavkov z prostriedkov
štátneho rozpočtu SR. V súlade s pravidlami EÚ budú výdavky na aktivity technickej pomoci financované do výšky 100% z prostriedkov
Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín.

JUDr. Lenka Hmírová
generálna riaditeľka sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov MV SR
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7.2 Zoznam skratiek
EK
ERF
ESF
EÚ
IOM
MK SR
MNO
MPSVR SR
MV SR
MVRR SR
MZ SR
SR
UNHCR

Európska komisia
Európsky fond pre utečencov
Európsky sociálny fond
Európska únia
Medzinárodná organizácia pre migráciu
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
mimovládne neziskové organizácie
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Slovenská republika
Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov
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