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1 Situácia v Slovenskej republike
1.1 Súčasná situácia
Fenomén medzinárodnej migrácie sa stal jedným z najvýraznejších rysov prebiehajúcich
globalizačných procesov. Podľa „World migration report 2005“ Medzinárodnej organizácie
pre migráciu v roku 2005 stúpol počet migrantov na svete až na 191 miliónov, čo predstavuje
3 % svetovej populácie. Skutočný počet migrantov bol však pravdepodobne ešte vyšší.
Rastúca intenzita migračných procesov pritom neobišla ani Slovenskú republiku, ktorá je
integrálnou súčasťou regionálnych a celosvetových geopolitických štruktúr.
Medzi základné komponenty zahraničnej migrácie patrí aj azylová migrácia. V podmienkach
Slovenskej republiky je zodpovedný za tvorbu a realizáciu migračnej politiky v oblasti azylu
a dopadov medzinárodnej migrácie súvisiacej s udeľovaním azylu a poskytovaním doplnkovej
ochrany Migračný úrad Ministerstva vnútra SR (MÚ MV SR), ktorý plní funkciu ústredného
orgánu štátnej správy. Migračný úrad bol zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 501 z 13.
júla 1993. Počas relatívne krátkeho obdobia riešenia azylovej problematiky, ktorá
v podmienkach SR predstavuje pomerne nový sociálny fenomén, boli vytvorené základy
funkčného azylového systému, a to inštitucionálna základňa pre riešenie otázok spojených
s utečeneckou problematikou a problematikou osôb spadajúcich pod Ženevský dohovor
z roku 1951 a Newyorský protokol z roku 1967 o právnom postavení utečencov a príslušná
legislatíva a opatrenia vlády. Ženevský dohovor a Newyorský protokol o právnom postavení
utečencov nadobudol pre Českú a Slovenskú federatívnu republiku účinnosť 24. februára
1992. Slovenská republika prevzala tieto medzinárodné záväzky v rámci sukcesie
bezprostredne po rozdelení ČSFR.
Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie 1. mája 2004 prišlo k zmenám v riešení
predmetnej problematiky, ktoré si vyžiadali vykonanie zásadných zmien v migračnej stratégii
akceptujúc pritom celý rad medzinárodných dokumentov smerujúcich svojím obsahom
k postupnému vytvoreniu jednotnej migračnej a azylovej politiky členských štátov Európskej
únie (Schengenský dohovor, Dublinské nariadenie, Smernica Rady 2003/9/ES o ustanovení
minimálnych štandardov pre prijímanie žiadateľov o azyl, Haagsky program na posilnenie
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v Európskej únii a pod.).
V súlade s týmto prebiehajúcim procesom je Koncepcia migračnej politiky Slovenskej
republiky, prijatá uznesením vlády SR č. 11 z 12. januára 2005 dokumentom, na základe
ktorého sa do roku 2010, v zmysle stanovených cieľov a priorít, bude zabezpečovať
koordinovaný postup jednotlivých subjektov podieľajúcich sa na riešení migračnej politiky
a budú sa vytvárať podmienky v oblasti ľudských, materiálno-technických a finančných
zdrojov potrebné na plnenie vytýčených úloh.
Cieľom tejto koncepcie, okrem ochrany národných záujmov Slovenskej republiky v oblasti
migrácie, je aj prezentovanie jej postupov pri ďalšej harmonizácii právnych predpisov
s právom Európskej únie a pri vytváraní predpokladov nevyhnutných na implementáciu
politík v tejto oblasti.
Prezentovaním princípov suverenity, zákonnosti, regulácie legálnej migrácie, aktívnej
spolupráce s Európskou úniou, zákazu diskriminácie a princípu flexibility sa v koncepcii
podčiarkuje nielen právo chrániť národné záujmy, ale aj povinnosť rešpektovať zákonnosť,
medzinárodné zmluvy upravujúce predmetnú oblasť, uplatňovať jednotný postup v oblasti
azylových politík s postupom Európskej únie, zabezpečovať rovnaké príležitosti pre všetkých
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cudzincov, ktorí sa legálne zdržujú na území Slovenskej republiky, ako aj vytvárať priestor na
inováciu súčasných opatrení v oblasti migračnej politiky.
Koncepcia migračnej politiky Slovenskej republiky ako politický dokument:
- akcentuje medzinárodnú spoluprácu uplatňovanú na základe záverov zasadnutí Európskej
rady v roku 1999 v Tampere a následných zasadnutí v Helsinkách, Solúne, Seville a najmä
v zmysle Haagskeho programu posilňovania slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
v Európskej únii, s cieľom dôsledného garantovania a rešpektovania ľudských práv
a slobôd;
- osvetľuje postupy v oblasti legálnej migrácie a sociálnej integrácie azylantov zdôrazňujúc
pritom opatrenia podmieňujúce právo vstupu cudzincov na územie Slovenskej republiky,
právo ich voľného pohybu, právo opustiť toto územie, a to za podmienok akceptovania
a podriadenia sa jej právnemu poriadku;
- analyzuje v oblasti prevencie a boja s nelegálnou migráciou jej príčiny, v dôsledku
ktorých v rokoch 2001 - 2004 prišlo k enormnému nárastu tohto javu a ktorého špecifickým
znakom bola snaha viacerých migrantov len prechádzať Slovenskou republikou a zneužívať
vstup do azylovej procedúry. Zároveň obsahuje preventívne opatrenia orientované na
ochranu štátnej hranice a formy boja proti nelegálnej migrácii a jej sprievodným javom
prejavujúcim sa v páchaní trestnej činnosti migrantov a ich prevádzačov;
- rozoberá z hľadiska udeľovania azylu problematiku migračných pohybov, ktoré narastajú
a budú naďalej rásť, preto z hľadiska ďalšieho postupu vyžadujú zakomponovať do
realizácie migračnej politiky všetky jej aspekty, a to od príčin migrácie cez vstupy,
prijímaciu a azylovú politiku, integráciu azylantov do spoločnosti až po realizáciu
dobrovoľných návratov neúspešných žiadateľov o udelenie azylu. Z uvedeného dôvodu sú
v materiáli formulované opatrenia smerujúce k zjednocovaniu azylovej procedúry
s krajinami Európskej únie, k skvalitňovaniu informácií poskytovaných žiadateľom
o udelenie azylu a vytváraniu väčšieho priestoru žiadateľom na ich kontakt a komunikáciu
s právnymi zástupcami, ale aj na zefektívnenie azylového konania
využívaním
progresívnych metód na zvýšenie dôveryhodnosti výpovedí žiadateľov (jazyková analýza,
analýza krajín pôvodu, zisťovanie veku a pod.);
- hodnotí v oblasti spolupráce a koordinácie postupov štátnej správy a samosprávy ako aj
ďalších subjektov podieľajúcich sa na realizácii migračnej politiky úroveň plnenia úloh
realizovaných v rámci projektov a humanitných programov, resp. činností zameraných na
poskytovanie materiálnej pomoci azylantom, pomoci pri zabezpečovaní ich zamestnania,
zvyšovaní kvalifikácie formou rekvalifikačných kurzov a navrhuje ďalšie možnosti
zvyšovania aktivity štátnych orgánov a mimovládnych organizácií pri realizácii migračnej
politiky využitím finančných prostriedkov poskytnutých zo zdrojov Európskej únie;
- kladie dôraz v súvislosti s integráciou azylantov do spoločnosti na dotváranie podmienok
súvisiacich s ich zamestnávaním, vzdelávaním, ubytovaním, zdravotným a sociálnym
poistením zo strany štátnej správy a územnej samosprávy, od ktorej sa žiada ďalej
zvyšovanie pozornosti zraniteľným skupinám migrantov, a to najmä maloletým deťom bez
sprievodu, osamelým ženám, prestarnutým a inak znevýhodneným osobám a pod. Návrhmi
spoločných programov v oblasti psychologického a právneho poradenstva, sociálnej
asistencie a starostlivosti o maloletých žiadateľov o udelenie azylu sa aktivizuje činnosť
mimovládnych organizácií pri integrácii azylantov do spoločnosti;
- upozorňuje v oblasti dodržiavania ľudských práv a slobôd vo vzťahu k cudzincom na
povinnosť rešpektovať ich práva, a to bez ohľadu na národnosť, príslušnosť k etnickej
skupine, sociálny pôvod, rasu, jazyk a pohlavie, náboženské a politické presvedčenie;
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- taktiež akcentuje prijaté opatrenia proti diskriminácii žiadateľov o udelenie azylu
a azylantov, proti obchodovaniu so ženami a ich sexuálnemu zneužívaniu a opatrenia na
zvyšovanie postihu aktérov násilných trestných činov motivovaných intolerantnými
a xenofóbnymi prejavmi.
Z legislatívneho hľadiska je v súvislosti s azylovou problematikou kľúčový zákon č.
480/2002 Z.z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ktorý nadobudol účinnosť od 1. januára 2003. Predmetom zákona je a) upraviť
konanie o udelenie azylu; b) ustanoviť postup pri poskytovaní dočasného útočiska; c)
ustanoviť práva a povinnosti žiadateľov o udelenie azylu, azylantov a cudzincov, ktorým sa
poskytla doplnková ochrana, cudzincov žiadajúcich o poskytnutie dočasného útočiska a
odídencov; d) ustanoviť pôsobnosť orgánov verejnej moci na úseku azylu, doplnkovej
ochrany a dočasného útočiska; e) upraviť integráciu azylantov do spoločnosti; f) upraviť
pobyt v azylových zariadeniach a iné.
Do zákona sú premietnuté hlavné požiadavky Európskej únie na realizáciu úloh v oblasti
azylu, ku ktorým sa Slovenská republika zaviazala. Účelom zákona o azyle je snaha
o dosiahnutie úrovne európskeho štandardu pri rozhodovaní o žiadostiach o azyl zo strany
cudzincov – utečencov, ktorým v krajinách pôvodu alebo krajinách ich posledného trvalého
pobytu hrozí prenasledovanie z dôvodu rasy, náboženstva, národnosti, politickej príslušnosti
či príslušnosti k určitej sociálnej skupine. Zákon bol niekoľkokrát novelizovaný, pričom
posledná novela nadobudla účinnosť 1. januára 2008. Touto novelou sa do právneho poriadku
SR transponuje smernica Rady o minimálnych štandardoch pre konanie v ČŠ o priznávaní a
odnímaní postavenia utečenca (tzv. procedurálna smernica). Transpozíciou tejto smernice sa
končí prvá etapa budovania spoločného azylového systému v rámci EÚ. V súčasnosti sa
pripravuje novela zákona o azyle. V súčasnosti sa pripravuje novela zákona o azyle. Hlavným
cieľom tejto novely je transpozícia čl. 15 Smernice Rady 2005/85/ES. Všetky členské štáty sú
povinné realizovať túto transpozíciu vo svojich národných právnych systémoch v termíne do
1. decembra 2008. V súlade s týmto článkom bude Slovenská republika zodpovedná za
zabezpečenie bezplatného právneho poradenstva pre žiadateľov o azyl, ktorých žiadosť o azyl
bola v prvom stupni zamietnutá.
Dosiahnuté výsledky v oblasti tvorby azylového systému SR, riešenia a realizáciu migračnej
politiky významne ovplyvnila spolupráca a podpora medzinárodných organizácií, a to
s Úradom Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a Medzinárodnou organizáciou
pre migráciu (IOM). Migračný úrad pri zabezpečovaní starostlivosti o žiadateľov a azylantov
spolupracuje s príslušnými mimovládnymi organizáciami.
1.1.1. Azylová migrácia
Slovenská republika je z hľadiska azylovej migrácie tranzitnou krajinou. Dokazujú to
predovšetkým štatistiky migračného úradu o počte zastavených konaní o udelenie azylu,
opakované žiadosti o udelenie azylu, priemerný počet dní pobytu žiadateľa o azyl strávených
v azylových zariadeniach na Slovensku, ako aj štatistiky Úradu hraničnej a cudzineckej
polície MV SR (ÚHCP) o tlakoch na štátne hranice. Veľký počet žiadateľov o azyl sa pritom
regrutuje z nelegálnych migrantov, čo umožňuje súčasná legislatíva, ktorá políciou
zadržanému cudzincovi – nelegálnemu migrantovi poskytuje možnosť požiadať o azyl.
V roku 2007 požiadalo o azyl na Slovensku 2643 osôb. Ich počet od roku 1992 sústavne
narastal, od roku 2004 sa však tento trend zmenil, najmä vďaka prísnejším kontrolám na
východnej hranici a plneniu readmisnej dohody zo strany Ukrajiny, radikálnejším opatreniam
na boj proti nelegálnej migrácii a aplikácii tzv. Dublinského dohovoru v praxi, ktorý
zabraňuje viacnásobnému účelovému podávaniu žiadostí o azyl vo viacerých štátoch EÚ.
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Podľa tohto dohovoru žiadosť o azyl posudzuje spravidla tá krajina, cez ktorú sa žiadateľ
dostal na územie EÚ a v ktorej prvýkrát požiadal o medzinárodnú ochranu. Dynamiku vývoja
počtu žiadostí o azyl zobrazuje Graf 1.

Graf 1: Dynamika vývoja počtu žiadostí o azyl na Slovensku v rokoch 1992 - 2007
Prameň: štatistiky Migračného úradu MV SR
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Čo sa týka štruktúry žiadateľov o azyl, tá závisí hlavne od danej bezpečnostnej situácie vo
svete (vojny, nepokoje a lokálne konflikty), stavu a úrovne ochrany ľudských práv, ako aj
socioekonomickej situácie tej ktorej krajiny (ekonomickí migranti). Štruktúru žiadateľov
o azyl z hľadiska krajiny pôvodu žiadateľov v rokoch 2002 - 2007 (top 10 krajín) zobrazuje
Tabuľka 1.
Tabuľka 1 Štruktúra žiadateľov o azyl na Slovensku podľa krajiny pôvodu v rokoch 2002 – 2007
2002
Štát
Čína
Afganistan
India
Irak
Bangladéš
Rusko
Moldavsko
Vietnam
Somálsko
Pakistan

2003
Štát

Štát

1764
1669
1611
1245
1032
618
266
220
199
168

Rusko
India
Čína
Arménsko
Afganistan
Moldavsko
Gruzínsko
Bangladéš
Irak
Pakistan

2005
Štát
Rusko
India

Počet
žiadateľov
2653
1653
1080
758
627
587
582
558
475
307

2004
Štát
India
Rusko
Čína
Gruzínsko
Moldavsko
Pakistan
Bangladéš
Afganistan
Vietnam
Arménsko

2006
Počet
žiadateľov
1037
561

Počet
žiadateľov
727
463

Štát
India
Rusko

6

Počet
žiadateľov
2969
2413
1271
989
826
799
544
393
155
144

2007
Štát
Pakistan
India

Počet
žiadateľov
650
619
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Moldavsko
Čína
Bangladéš
Gruzínsko
Pakistan
Afganistan
Palestína
Irak

309
280
277
258
196
109
79
35

Moldavsko
Gruzínsko
Irak
Bangladéš
Pakistan
Čína
Vietnam
Palestína

385
209
206
183
182
164
63
56

Rusko
Moldavsko
Gruzínsko
Irak
Bangladéš
Čína
Afganistan
Vietnam

307
208
134
131
108
96
67
58
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Z Tabuľky 1 je zrejmé, že najviac žiadateľov o azyl prichádzalo na územie SR za posledné
roky z Ruskej federácie (predovšetkým Čečenci), Indie, Číny, Moldavska, Gruzínska a
Pakistanu. Z hľadiska vekovej štruktúry prevládajú medzi žiadateľmi o azyl muži (cca 85 %),
a to najmä vo veku medzi 18 – 25 rokov (cca 40 %).
Miera priznávania azylu (počet udelených azylov v porovnaní s počtom neudelených azylov)
v SR je v európskom porovnaní veľmi nízka, čo kompetentné inštitúcie zdôvodňujú hlavne
zneužívaním azylového systému ekonomickými migrantmi. Za obdobie rokov 2000 – 2006 sa
percento udeleného azylu pohybovalo na úrovni okolo 2,2 %, pričom za rok 2007 bol tento
ukazovateľ na úrovni 1,9 %, kedy SR priznala 14 azylov. Tu je však potrebné zdôrazniť, že
s účinnosťou od 1.1.2007 začal na Slovensku fungovať inštitút „doplnkovej ochrany“, ktorú
v zmysle zákona o azyle „ministerstvo poskytne žiadateľovi, ktorému neudelilo azyl, ak sú
vážne dôvody domnievať sa, že by bol v prípade návratu do krajiny pôvodu vystavený reálnej
hrozbe vážneho bezprávia“. K 31.decembru 2007 poskytol MÚ MV SR doplnkovú ochranu
v 82 prípadoch (z toho najviac - v 42-och prípadoch bola poskytnutá žiadateľom z Iraku a v
11-tich prípadoch žiadateľom zo Sýrie). Doplnková ochrana sa poskytuje na obdobie jedného
roka s možnosťou predĺženia (a to aj opakovane).
Z hľadiska štruktúry krajín pôvodu azylantov (azylantom je v zmysle zákona o azyle
„cudzinec, ktorému Ministerstvo vnútra SR udelilo azyl“) sa v časovom horizonte rokov 1992
– 2007 udelilo najviac azylov žiadateľom z Afganistanu (220).
1.1.2. Infraštruktúra a služby počas azylového konania
Žiadatelia o azyl sú v podmienkach SR umiestňovaní v azylových zariadeniach MÚ MV SR,
a to spravidla v záchytnom resp. pobytovom tábore. Záchytným táborom sa pritom rozumie
účelové zariadenie migračného úradu, v ktorom sa zabezpečujú prvotné úkony
(fotografovanie, vydanie preukazu žiadateľa), vykonanie zdravotnej prehliadky pre žiadateľov
o azyl a ich dočasné ubytovanie spravidla po dobu 30 dní pred ich umiestnením do
pobytového tábora. V súčasnosti má migračný úrad jeden záchytný tábor: ZT Humenné,
ktorého kapacita predstavuje 524 lôžok.
Pobytový tábor (PT) je účelové zariadenie migračného úradu, v ktorom sa zabezpečuje
komplexná starostlivosť o žiadateľov, a to až do ukončenia azylovej procedúry. Žiadatelia sa
však môžu zdržiavať aj v súkromí. Migračný úrad má v súčasnosti v prevádzke 3 pobytové
tábory: PT Opatovská Nová Ves s kapacitou 150 lôžok, PT Gabčíkovo s kapacitou 230 lôžok
a PT Rohovce s kapacitou 140 lôžok. Vzhľadom k tomu, že počet žiadateľov o azyl klesá,
Pobytový tábor v Gabčíkove sa ku koncu roka 2008 zatvorí avšak naďalej bude fungovať
ubytovacie zariadenie pre cudzincov s doplnkovou ochranou v Gabčíkove..
Migračný úrad vlastní aj ďalšie azylové zariadenia, ktoré toho času nie sú v prevádzke. Ide
o azylové zariadenia v Liptovských Vlachoch, Brezovej pod Bradlom a v Adamove. Mapa 1
zobrazuje priestorové rozmiestnenie azylových zariadení a útvarov policajného zaistenia pre
cudzincov, ktoré sú v súčasnosti v prevádzke.
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Počas pobytu v azylových zariadeniach migračného úradu sa žiadateľom poskytuje bezplatné
ubytovanie a stravovanie. Taktiež sú žiadateľom poskytované základné hygienické
potreby, ošatenie a iné veci, ktoré žiadatelia nevyhnutne potrebujú. Okrem toho je
zabezpečená sociálna starostlivosť o žiadateľov, ktorej významná časť je v súčasnosti
realizovaná mimovládnymi organizáciami. V rámci nej sa poskytuje žiadateľom o azyl
sociálne poradenstvo a asistencia, zabezpečujú sa voľno-časové aktivity. Žiadatelia majú
taktiež nárok na vreckové.
Počas azylového konania sa žiadateľom poskytuje neodkladná zdravotná starostlivosť
a vďaka prostriedkom EÚ (predovšetkým ERF) sa darí zabezpečovať aj doplnkovú zdravotnú
starostlivosť. Osobitná pozornosť je venovaná hlavne zraniteľným skupinám osôb (tehotné
ženy; matky s deťmi; chorí a starší žiadatelia; maloletí bez sprievodu; žiadatelia, ktorí boli
podrobení mučeniu alebo neľudskému zaobchádzaniu). Okrem neodkladnej zdravotnej
starostlivosti sa v azylových zariadeniach migračného úradu poskytuje aj psychologická
starostlivosť. Azylantom a cudzincom, ktorým sa poskytla doplnková ochrana, sa poskytuje
zdravotná starostlivosť v rozsahu verejného zdravotného poistenia.
Z hľadiska budúcnosti sa zdá byť nevyhnutným zabezpečenie jednotnej stratégie v oblasti
poskytovania zdravotnej starostlivosti o žiadateľov, najmä čo sa týka koordinácie a rozdelenia
kompetencií medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Ministerstvom vnútra SR.
Počas pobytu v azylových zariadeniach migračného úradu je umožnené žiadateľom o azyl
učiť sa slovenský jazyk. V prípade udelenia azylu majú cudzinci možnosť navštevovať
rekvalifikačné kurzy a osvojovať si či rozvíjať nové zručnosti. To sa vzťahuje aj na osoby s
doplnkovou ochranou. Práve osoby, ktoré získali doplnkovú ochranu sú novou cieľovou
skupinou od 1. januára 2007 vyplývajúc z transpozície kvalifikačnej smernice do slovenského
azylového práva. Z toho dôvodu je potrebné venovať väčšiu pozornosť tejto cieľovej skupine
a zabezpečiť jej adekvátne podmienky na život.
V prípade udelenia azylu sú azylanti premiestnení do integračného strediska, ktoré je
zariadením migračného úradu slúžiace na prechodné ubytovanie azylantov. Azylanti sa počas
svojho pobytu v integračnom stredisku zdokonaľujú prostredníctvom kurzov v slovenskom
jazyku a je im poskytnutá sociálna asistencia pri hľadaní si ubytovania a práce, vrátane
možnosti poskytovania rekvalifikačných kurzov a pomoci pri nadobúdaní rozličných
pracovných zručností. Integračné stredisko migračného úradu pre osoby s udeleným azylom
je lokalizované v meste Zvolen.
Čo sa týka cieľovej skupiny, v súvislosti s prijatím osôb, azylovou procedúrou a presunom
osôb, sú cieľovou skupinou osoby, ktoré požiadali o azyl – žiadatelia o azyl. Právne
poradenstvo je zamerané na žiadateľov o azyl a azylantov (osoby, ktoré získali azyl), ako aj
pre osoby so subsidiárnou ochranou. Aktivity týkajúce sa integrácie osôb sú zamerané na
azylantov a osoby so subsidiárnou ochranou. Vzhľadom k tomu, že SR v súčasnosti
nerealizuje presídľovanie osôb, nie je v súčasnosti možné definovať cieľovú skupinu.
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1.1.3. Zabezpečenie prístupu cudzincov k azylovému konaniu
V zmysle zákona o azyle sa konanie o udelenie azylu začína vyhlásením cudzinca na
príslušnom policajnom útvare o tom, že žiada o udelenie azylu alebo o poskytnutie
doplnkovej ochrany na území Slovenskej republiky. Príslušným na prijatie vyhlásenia
je podľa § 3 odseku 2 predmetného zákona:
a) ak ide o cudzinca, ktorý žiada o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany
pri vstupe na územie Slovenskej republiky, policajný útvar v mieste hraničného
priechodu;
b) ak ide o cudzinca, ktorý žiada o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany
po vstupe na územie Slovenskej republiky, policajný útvar zriadený pri azylovom
zariadení;
c) ak ide o cudzinca, ktorý sa letecky prepraví na územie Slovenskej republiky a nespĺňa
podmienky na vstup na územie Slovenskej republiky, policajný útvar v tranzitnom
priestore medzinárodného letiska;
d) ak ide o cudzinca, ktorý je umiestnený v zariadení pre cudzincov podľa osobitného zákona
(zákon č. 48/2002 Z.z.), policajný útvar v tomto zariadení;
e) ak ide o cudzinca, ktorý je v ústavnej zdravotnej starostlivosti, policajný útvar podľa
miesta ústavného zdravotníckeho zariadenia;
f) ak ide o cudzinca, ktorý sa nachádza vo výkone väzby alebo výkone trestu odňatia
slobody, policajný útvar podľa miesta ústavu na výkon väzby alebo ústavu na výkon trestu
odňatia slobody;
g) ak ide o cudzinca, ktorý je umiestnený v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately, policajný útvar podľa miesta tohto zariadenia.
Monitoring prístupu cudzincov k azylovému konaniu na území Slovenskej republiky je
realizovaný mimovládnymi organizáciami, ktoré zároveň zabezpečujú informovanosť
cudzincov o možnostiach vstupu do azylovej procedúry, ako aj o možnostiach dobrovoľného
návratu.
1.1.4. Integrácia osôb
Cieľom integrácie azylantov je proces ich postupného začleňovania do spoločnosti, ktorý
v sebe zahŕňa viacero dimenzií, od jazykovej (ovládanie úradného jazyka prijímajúcej krajiny,
ktorý umožní hlbší kontakt s majoritnou spoločnosťou), cez ekonomickú (najmä získanie
vhodného ubytovania a zamestnania a nadobudnutie ekonomickej nezávislosti), až po
kultúrno-spoločenskú (aktívna participácia cudzincov na občianskom živote a vzájomnom
zdieľaní kultúr). To všetko by sa malo diať pri patričnom rešpektovaní kultúrneho
i náboženského zázemia cudzincov bez snáh o nútenú asimiláciu.
Po udelení azylu migračný úrad spravidla umiestni azylanta v integračnom stredisku, kde je
zabezpečená výučba slovenčiny a možnosť zabezpečenia rekvalifikačných kurzov. Taktiež je
azylantovi poskytnutá sociálna asistencia pri hľadaní vhodného ubytovania a zamestnania.
Migračný úrad po ukončení pobytu v integračnom stredisku, ktorý spravidla trvá 6 mesiacov,
jednorazovo ponúkne azylantovi možnosť ubytovania. V súčasnosti zabezpečuje migračný
úrad ubytovanie pre azylantov v Košiciach a v Lučenci. Zabezpečením vhodného ubytovania
po ukončení pobytu v integračnom stredisku sa samozrejme proces integrácie nekončí, keďže
integrácia imigrantov do prijímajúcej spoločnosti je proces dlhodobý a kontinuálny. Po
ukončení pobytu v integračnom stredisku zabezpečujú integračný proces hlavne mimovládne
organizácie, ktoré poskytujú azylantom všestrannú pomoc (materiálna pomoc na vybavenie
domácností, sociálne poradenstvo pri hľadaní zamestnania, zabezpečenie rekvalifikačných
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a jazykových kurzov a iné). Azylant je oprávnený na trvalý pobyt na území SR a po uplynutí
štyroch rokov nepretržitého pobytu na území SR môže požiadať o štátne občianstvo SR.
Osobitnou skupinou z hľadiska azylovej problematiky pri integračnom procese sú cudzinci,
ktorým migračný úrad poskytol doplnkovú ochranu. Cudzinci, ktorým sa poskytla doplnková
ochrana sú počas jej poskytovania oprávnení na prechodný pobyt na území SR. Cudzinci
s doplnkovou ochranou majú možnosť na území SR pracovať a majú zabezpečenú aj
zdravotnú starostlivosť, pričom asistenciu im poskytujú aj mimovládne organizácie. Na tomto
mieste je potrebné pozitívne hodnotiť, že možnosť legálne pracovať využilo už niekoľko
desiatok cudzincov s doplnkovou ochranou, čím prispeli svojím dielom do slovenskej
ekonomiky a spoločnosti. Vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu sú oprávnení aj žiadatelia,
o ktorých žiadosti o udelenie azylu sa právoplatne nerozhodlo do jedného roka od začatia
konania. Možnosť pracovať a zamestnať sa je teda kľúčová pre integračný proces azylanta,
ako aj cudzinca, ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana. Ekonomická sebestačnosť je
základom pre účasť azylanta na rozvoji prijímajúcej spoločnosti, ako aj predpokladom toho,
aby bol jeho prínos pre spoločnosť viditeľný.
Nedostatkom integračnej politiky SR je absencia spolupráce a participácie územnej
samosprávy. Mnohé aspekty integrácie do majoritnej spoločnosti pritom súvisia práve
s kompetenciami územnej samosprávy. Ide napríklad o školstvo, sociálne služby alebo
bývanie. Práve samospráva by mohla zohrávať dôležitú úlohu pri integrácii azylanta do
spoločnosti na lokálnej úrovni, na čo sa v budúcnosti zameria zvýšená pozornosť.
V zmysle zákona o azyle Ministerstvo vnútra SR poskytne obci, ktorá zabezpečí
azylantovi/azylantom ubytovanie príspevok na zaobstaranie ubytovania alebo príspevok na
rozvoj infraštruktúry obce za podmienok určených komplexným programom integrácie, ktorý
na návrh ministerstva schvaľuje vláda. Žiaľ táto výhoda poskytovaná ministerstvom sa zatiaľ
pre územnú samosprávu nezdá byť dostatočne atraktívna.
Na záver je potrebné podotknúť, že v Slovenskej republike citeľne absentuje samostatná
koncepcia integračnej/naturalizačnej politiky ako primárny predpoklad úspešnej integrácie
cudzincov. V praxi je táto problematika riešená často improvizovane a neefektívne. No práve
v roku 2008 pripravuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Koncepciu
integračnej politiky SR, ktorá sa zameria na opatrenia týkajúce sa právnych, organizačných,
metodických a praktických aspektov integrácie cudzincov, vrátane azylantov a migrantov
s legálnym pobytom na území SR. Výzvou pre azylový systém SR, ako aj pre politiku
integrácie je aj nedostatočná atraktívnosť možnosti zostať na území SR po udelení niektorej
z foriem medzinárodnej ochrany. Dokazujú to aj štatistické údaje ÚHCP a MÚ. K 31.
decembru 2006 evidoval ÚHCP na území SR len 88 azylantov, čo v porovnaní s počtom
udelených azylov (po odrátaní počtu udelených štátnych občianstiev) od roku 1992
predstavuje približne 21 %. Prevažná väčšina azylantov od roku 1992 teda územie SR
opustila. Opatrenia v oblasti integračných aktivít by preto mali byť nastavené tak, aby
podporovali zotrvanie azylantov na území SR a ich stabilizáciu, osobitne v prípadoch, ak ide
o vysokokvalifikovaných azylantov, ktorí študovali v SR, prípadne požiadali o azyl na území
SR po tom, ako ukončili vysokoškolské vzdelanie v krajine pôvodu. Tu je však potrebné
zdôrazniť, že ekonomická situácia na Slovensku sa v posledných piatich rokoch zmenila a
existuje tu odôvodnený predpoklad, že počet azylantov, ktorí na území SR budú chcieť zostať
natrvalo sa bude postupne zvyšovať.
1.1.5. Monitorovanie a hodnotenie azylovej politiky
V podmienkach Slovenskej republiky azylový systém monitorujú a hodnotia predovšetkým
mimovládne organizácie (v súčasnosti najmä Liga za ľudské práva a UNHCR –
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monitorovanie prístupu k azylovej procedúre). V čase od mája 2003 do apríla 2004
v súvislosti s blížiacim sa vstupom SR do EÚ prebehlo vyhodnotenie azylového systému SR.
Cieľom bolo zhodnotenie pripravenosti azylového systému krajiny na vstup do EÚ so
všetkými súvisiacimi aspektmi. Do tohto monitoringu sa zapojili nasledovné organizácie
a inštitúcie:
- UNHCR,
- Migračný úrad MV SR,
- Úrad hraničnej a cudzineckej polície MV SR,
- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
- Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM),
- Delegácia EK na Slovensku,
- Veľvyslanectvo USA v Bratislave,
- Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva v Bratislave,
- Slovenský helsinský výbor,
- Slovenská humanitná rada,
- Björnsonova spoločnosť,
- Spoločnosť ľudí dobrej vôle.
Záverečná správa vyhodnotenia azylového systému v SR je uverejnená na stránke migračného
úradu: http://www.minv.sk/mumvsr/index.htm. V rámci záverečnej správy boli formulované
návrhy na štandardné a bezproblémové fungovanie azylového systému/politiky migrácie,
pričom celkovo bol azylový systém SR pripravený na vstup krajiny do EÚ.
UNHCR taktiež každoročne organizuje spolu s partnerskými inštitúciami (vládnymi aj
mimovládnymi) Hodnotenie začleňovania žiadateľov o azyl a utečencov v Slovenskej
republike s ohľadom na ich vek, pohlavie a iné odlišnosti (Age, Gender and Diversity
Mainstreaming – AGDM). Hodnotenie vychádza zo série pohovorov, ktoré sa uskutočňujú
priamo s cieľovou skupinou, žiadateľmi o azyl, azylantmi a tiež aj tými, ktorí sa dočasne
nachádzajú v zariadení pre zaistených cudzincov. Naposledy sa takéto hodnotenie na
Slovensku uskutočnilo v septembri 2007. Hodnotenie vykonáva multifunkčný tím. O svojom
hodnotení spíše správu, naformuluje odporúčania možných riešení a správu publikuje pre
všetkých, ktorí sú v oblasti starostlivosti o žiadateľov o azyl a azylantov zainteresovaní.
1.1.6. Majoritná spoločnosť - vnímanie imigrácie a integrácie
Vzhľadom na to, že integrácia je obojsmerný proces, je dôležité podrobne skúmať aj
správanie, reakcie a postoje majoritnej časti populácie. Vo všeobecnosti sa dá konštatovať, že
slovenská verejnosť nerozlišuje medzi rôznymi typmi a skupinami cudzincov, čo vedie
k zovšeobecňovaniu, 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. Aj keď sa problematike verejnej mienky a postojom vo vzťahu k imigrantom doteraz
nevenovala príliš veľká pozornosť, na základe doterajších prieskumov (UNHCR s agentúrou
FOCUS, Eurobarometer a iné.) postoje majoritnej spoločnosti k imigrantom nemožno označiť
za pozitívne.
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Z projektov, ktoré sa snažili nakloniť verejnú mienku v prospech cudzincov (konkrétne
azylantov), spomenieme napríklad projekt v rámci iniciatívy EQUAL s názvom „Pozitívne
ovplyvňovanie verejnej mienky majoritnej spoločnosti v záujme uľahčenia integrácie
azylantov a migrantov do spoločnosti“ (Spoločnosť ľudí dobrej vôle, Slovenská humanitná
rada, Asociácia vzdelávania samosprávy, Migračný úrad MV SR). Hlavným cieľom projektu
bolo zmeniť vžitý negatívny postoj širokej verejnosti voči žiadateľom o azyl a azylantom
a tým aj zlepšiť ich začlenenie sa do spoločnosti a na trh práce. V rámci projektu boli
realizované prednášky a semináre pre širokú verejnosť a zamestnancov a funkcionárov
verejnej správy, ako aj zaujímavé diskusie pre mládež na školách v rámci vyučovania.
1.1.7. Presídľovanie osôb
Presídľovanie zahŕňa výber a transfer utečencov z krajiny, kde požiadali o ochranu do tretej
krajiny, ktorá súhlasila s ich prijatím, pričom im udelí štatút utečenca, prípadne štatút
ekvivalentný tomuto štatútu. Presídľovanie sa využíva v situáciách, kedy sa utečenci nemôžu
vrátiť do svojej krajiny pôvodu a nemôže im byť poskytnutá efektívna ochrana alebo
integrácia v krajine, kde prvýkrát požiadali o azyl. Presídľovanie má tri ciele: ochrana,
poskytovanie trvalo udržateľných riešení a „rozdelenie bremena“ hostiteľských krajín.
Presídľovanie je program, prostredníctvom ktorého sa štáty vopred rozhodujú, ktorým
jedincom pomôžu – t.j. presídlia ich a po príchode do krajiny im garantujú ochranu.
Problematika presídľovania je jedným z prvkov budovania spoločného azylového systému EÚ
a má vzhľadom na potrebu dlhodobého riešenia veľkého počtu utečencov vo svete vysokú
aktuálnosť. Napriek tomu v súčasnosti v EÚ neexistuje spoločná presídľovacia politika
a jednotlivé členské štáty k problematike presídľovania pristupujú individuálne. Slovenská
republika v súčasnosti prehodnocuje možnosť presídľovania osôb, o realizácii presídľovacích
schém však musí rozhodnúť svojím uznesením vláda SR. V prospech zapojenia sa SR do
realizácie presídlenia hovoria makroekonomické údaje vývoja ekonomiky SR (rast HDP,
dlhodobé klesanie nezamestnanosti, rast objemu prílevu priamych zahraničných investícií
a iné). Z profesionálneho hľadiska je to participácia SR na zdieľaní bremena migrácie počas
humanitárnych kríz na Balkáne (Bosna-Hercegovina a Kosovo) a najmä skúsenosti
s humanitárnou pomocou občanom Ukrajiny slovenského pôvodu postihnutým haváriou
atómovej elektrárne v Černobyle formou presídlenia na územie SR v rokoch 1991- 1999 na
základe príslušných uznesení vlády. V kontexte implementácie Regionálnych programov
ochrany sa považuje za vhodnú krajinu na presídľovanie Ukrajina najmä z dôvodu, že je
susednou krajinou, je dlhodobo naším strategickým partnerom a SR má skúsenosti
s presídlením osôb z Ukrajiny. V rámci rozdelenia bremena záťaže je tiež možné uvažovať o
Malte, ktorá v súčasnosti čelí veľkému počtu nelegálnych migrantov.
Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti SR nerealizuje a ani nemá skúsenosti s presídľovaním
osôb nie je možné zadefinovať, ktoré osoby budú cieľovou skupinou.
1.1.8. Presun osôb
Na konanie o prevzatie zodpovednosti za posúdenie žiadosti o udelenie azylu podľa
Nariadenia Rady (ES) č. 343/2003, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie
členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom
tretej krajiny v jednom z členských štátov (ďalej len „dublinské nariadenie“) a súvisiacich
predpisov je príslušné Dublinské stredisko Migračného úradu MV SR. Je národným
prístupovým bodom Slovenskej republiky a
nesie zodpovednosť za spracovanie
prichádzajúcich údajov a odosielanie výstupných údajov. Dublinské stredisko bolo zriadené
a funkčné ku dňu vstupu SR do EÚ a jeho zriadenie bolo financované z prostriedkov PHARE.
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Zamestnanci dublinského strediska MÚ začínajú v opodstatnených prípadoch konania o
prevzatie zodpovednosti za posúdenie žiadosti o udelenie azylu podanú cudzincom, ktorý sa
nachádza na území Slovenskej republiky voči inému členskému štátu a vedú konanie o
prevzatie zodpovednosti za posúdenie žiadosti o udelenie azylu cudzinca, ktorý sa nenachádza
na území Slovenskej republiky, na základe žiadosti zaslanej iným členským štátom.
Dublinské stredisko MÚ je príslušné na poskytovanie informácií a taktiež na dožiadanie o
poskytnutie informácií týkajúcich sa žiadateľov o azyl podľa čl. 21 dublinského nariadenia
ktorýkoľvek členský štát.
V roku 2007 prijala SR 1731 žiadostí o prevzatie zodpovednosti z iných členských štátov EÚ.
Z toho bolo akceptovaných 661, zamietnutých 451 a bolo vykonaných 350 transferov smerom
do SR. Najviac žiadostí o prevzatie zodpovednosti bolo prijatých z Rakúska (1142), z
ktorých sa zrealizovalo 174 transferov smerom na Slovensko. Slovenská republika za rok
2007 odoslala spolu 161 žiadostí o prevzatie zodpovednosti, z ktorých SR zrealizovala 99
transferov do iných ČŠ. Najviac žiadostí smerovalo do Poľska (58) a aj najviac transferov
bolo zrealizovaných do Poľska (56).
Slovenská republika realizuje presun osôb (Dublinských prípadov) a neplánuje sa
financovanie presunu osôb, ktorí získajú status utečenca v rámci viacročného programu ERF
2008 - 2013.

1.2 Opatrenia uskutočnené v Slovenskej republike
Prijatie Koncepcie migračnej politiky SR možno označiť za veľmi signifikantný systémový
krok predstavujúci posun oproti predošlému obdobiu. Ako strategický dokument v oblasti
migračného manažmentu krajiny je koncepcia vytvorená na báze implementovania právnych
aktov Európskej únie do sústavy právnych noriem SR, ako i v súlade s Haagskym programom
na posilnenie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, čím môže prispieť k formovaniu
spoločnej imigračnej, azylovej a integračnej politiky na území Únie. Zainteresované rezorty a
inštitúcie prijali v súvislosti s koncepciou nasledovné opatrenia:
Opatrenia prijaté Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky svojím
charakterom podčiarkujú nutnosť rozvíjať vzájomné výhodné partnerstvo medzi krajinami
pôvodu, tranzitnými krajinami a Slovenskou republikou v oblasti boja s nelegálnou
migráciou. Cez prezentáciu migračnej politiky Slovenskej republiky v rámci medzinárodných
aktivít, monitorovanie situácie z hľadiska nárastu migračných pohybov a vyvíjanie úsilia na
uzatváranie dvojstranných readmisných dohôd so štátmi, z ktorých sa občania snažia
nelegálne vstupovať na územie Slovenskej republiky, napĺňa požiadavku spolupráce
s domácimi
subjektami
a príslušnými
kontrolnými
a monitorovacími
orgánmi
medzinárodných organizácií. Nemenej významnou v rámci spolupráce krajín tzv.
Vyšegrádskej štvorky je požiadavka dôslednejšej spolupráce na úseku koordinácie postupov
súvisiacich s ochranou štátnej hranice v rámci realizácie Schengenskej dohody.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zabezpečuje prípravu rôznych dvojstranných
a readmisných dohôd, legislatívne úpravy súčasného zákona o azyle, zákona o cudzincoch,
vytvára materiálno-technické a organizačné podmienky na skvalitňovanie celkovej práce, na
zvyšovanie štandardu ubytovacích kapacít pre žiadateľov o udelenie azylu a využívanie
finančných zdrojov Európskej únie. Cieľavedome pristupuje k spolupráci s expertmi
Európskej únie na príprave štúdie súvisiacej s pripravovaným zriadením nového Imigračného
a naturalizačnéhu úradu Slovenskej republiky, nevyhnutného na prispôsobenie realizácie
migračnej politiky európskym podmienkam.
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Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky uvedomujúc si, že
pokračujúci rast ekonomickej aktivity zahraničných a domácich firiem zvýši dopyt po
pracovnej sile, svoje opatrenia smeruje najmä na oblasť podpory legálnej migrácie a sociálnej
integrácie cudzincov do spoločnosti, a to sprístupnením trhu práce, poskytovaním odborných
poradenských služieb a zvyšovaním ich kvalifikácie formou vzdelávania a rekvalifikačných
kurzov. Nemenej významnými sú opatrenia zamerané na pomoc znevýhodneným skupinám
cudzincov a azylantov a najmä na pomoc maloletým cudzincom bez sprievodu. Strategické
zámery sú taktiež orientované na pomoc osobám nachádzajúcim sa v riziku sociálneho
vylúčenia, ako aj úsilie realizovať programy na podporu inkluzívneho trhu práce na základe
rozvojových partnerstiev.
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky vychádzajúc z povinnosti do januára 2007
transponovať Smernicu Rady 2004/114ES o podmienkach prijatia príslušníkov tretích krajín
na účely štúdia, výmenu žiakov, neplateného odborného vzdelávania alebo dobrovoľnej
služby do vnútroštátnej legislatívy prijalo opatrenia na roky 2005-2014 akcentujúc v tejto
súvislosti najmä Národný plán výchovy k ľudským právam.
Okrem úloh zameraných na systematické vzdelávanie cudzincov a azylantov a na prehĺbenie
mienkotvornej činnosti pracovníkov štátnej správy a samosprávy, pedagogickej
i nepedagogickej verejnosti, väčšina opatrení je zameraná na odborno-metodickú prípravu
učiteľov, vychovávateľov a ostatných zamestnancov rezortu školstva na zabezpečovanie
kvalitného multikultúrneho vzdelávania, tvorbu príručiek, publikácií a materiálov zameraných
na odstraňovanie prejavov intolerancie, rasizmu, xenofóbie a pod. Ťažisko opatrení
metodicko-pedagogických centier spočíva v organizovaní seminárov, kultúrnych programov
a výchovne zameraných podujatí.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky nasmerovalo plnenie úloh okrem
vzdelávania sudcov, prokurátorov a súdnych úradníkov najmä do medzinárodnej spolupráce,
a to na úseku postihovania prevádzačstva, nelegálnej migrácie a obchodovania s ľuďmi.
Z opatrení vyplýva taktiež participácia na príprave právnych nástrojov a dokumentov v rámci
medzinárodnej spolupráce a v neposlednej miere ich transformácia do slovenského práva
novelizovaním Trestného zákona.
Opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vychádzajú z potreby vytvoriť
cudzincom, žiadateľom o udelenie azylu a azylantom také podmienky v zdravotnej
starostlivosti, aby sa táto zabezpečovala na úrovni zhodnej so zdravotnou starostlivosťou
poskytovanou v krajinách Európskej únie. Potvrdzuje to napr. orientácia opatrení na
medzinárodnú spoluprácu v otázke legislatívneho prispôsobovania sa legislatívnej stratégii
Európskej únie. Na úseku spolupráce s republikovými partnermi je v popredí snaha po užšej
komunikácii s migračným úradom, a to najmä pri zabezpečovaní zmluvných lekárov
pôsobiacich v záchytných a pobytových táboroch a pri realizovaní opatrení súvisiacich so
znižovaním zdravotného rizika spojeného s pobytom migrantov na našom území.
V oblasti predchádzania xenofóbnym a intolerantným prejavom majú významné miesto
opatrenia zamerané na vzdelávanie a školenie zdravotníckych pracovníkov prostredníctvom
Slovenskej zdravotníckej univerzity a Asociácie súkromných lekárov.
Štatistický úrad Slovenskej republiky pri realizácii koncepcie migračnej politiky sa bude
v spolupráci so zainteresovanými rezortmi a v súlade s požiadavkami Eurostatu, okrem
vytvárania technických a organizačných podmienok sústreďovať na harmonizáciu obsahu
a rozsahu informácií o cudzincoch so štandardmi Európskej únie, na preberanie dát
z jednotlivých informačných zdrojov, vedenie databázy o základných informáciách týkajúcich
sa zahraničnej migrácie a cudzincov v Slovenskej republike a na poskytovanie údajov
potenciálnym žiadateľom.
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Napriek nespornému významu dokumentu “Koncepcia migračnej politiky SR” si Slovensko
uvedomuje, že tento nástroj má svoje nedostatky, ktoré bude potrebné v budúcnosti vyriešiť.
Ide predovšetkým o dôkladnejšie rozpracovanie úloh pre jednotlivé rezorty, ako aj
konkrétnejšie definovanie postupov a krokov, ktoré je potrebné urobiť, aby dokument
nezostával len v teoretickej rovine, ale stanovoval konkrétne opatrenia s časovým rámcom.
Závažným nedostatkom koncepcie je taktiež fakt, že sa venuje len problematike imigrácie,
pričom emigráciu zatiaľ nezohľadňuje v dostatočnej miere.
Z legislatívneho hľadiska v súvislosti s azylovou politikou predstavovali dôležité kroky
transpozície smerníc ES. Išlo o nasledovné smernice:
- Smernica Rady 2001/55/ES z 20. júla 2001 o minimálnych štandardoch na poskytovanie
dočasnej ochrany v prípade hromadného prílevu vysídlených osôb a o opatreniach na
podporu rovnováhy úsilia medzi členskými štátmi pri prijímaní takýchto osôb a znášaní z
toho vyplývajúcich dôsledkov;
- Smernica Rady 2003/9/ES z 27. januára 2003, ktorou sa ustanovujú minimálne štandardy
pre prijímanie žiadateľov o azyl;
- Smernica Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych ustanoveniach pre
oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho
občianstva ako utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu,
a obsah poskytovanej ochrany;
- Smernica Rady 2005/85/ES z 1. decembra 2005 o minimálnych štandardoch pre konanie
v členských štátoch o priznávaní a odnímaní postavenia utečenca.
V súvislosti s konkrétnymi opatreniami v oblasti podmienok prijatia žiadateľov o azyl je
potrebné spomenúť okrem dynamických legislatívnych zmien uvedených v predchádzajúcich
častiach tohto dokumentu predovšetkým zriadenie záchytného tábora v Humennom. Tábor
bol uvedený do prevádzky 1. decembra 2006. Tento projekt bol financovaný z prostriedkov
PHARE.
Migračnému úradu sa taktiež podarilo zabezpečiť špeciálny softvér slúžiaci na evidenciu
žiadateľov o azyl s názvom „Utečenec“, ktorý je však v súčasnej dobe už zastaralý
a nevyhovujúci, jeho nahradenie kvalitnejším softvérom sa zdá byť v krátkom čase
nevyhnutné. Migračný úrad MV SR taktiež disponuje softvérom MIGDOC, ktorý je
databázou informácií o krajinách pôvodu žiadateľov. Vybudovanie systému MIGDOC bolo
financované z PHARE.
Za pozitívny praktický krok pri zjednodušovaní azylovej procedúry na Slovensku kvôli
nedostatku tlmočníkov (najmä čo sa týka exotických jazykov) možno považovať aj projekt
tlmočenia na diaľku prostredníctvom videokonferenčného zariadenia. Projekt bol financovaný
z programu ARGO zameraného na spoluprácu na administratívnu spoluprácu v oblasti
vonkajších hraníc, víz, azylu a imigrácie.
V súčasnosti patrí medzi najvýznamnejší nástroj zahraničnej pomoci v oblasti azylovej
problematiky Európsky fond pre utečencov, ktorý sa na Slovensku začal implementovať
v roku 2004.

1.3 Celkové národné výdavky
Národné výdavky tvoria financie migračného úradu vynakladané na azylovú politiku ubytovanie, stravovanie, zdravotné výdavky pre žiadateľov o azyl, ako aj výdavky na proces
integrácie (viď tabuľku 2). Ďalšiu časť výdavkov tvorí spolufinancovanie projektov
podporených z Európskeho fondu pre utečencov. V programovom roku 2006 tvorilo toto
spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu 20%, v ostatných programových rokoch je
zabezpečené 25%-né spolufinancovanie (viď tabuľku 3). Spolufinancovanie aktivít
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súvisiacich s azylovou problematikou bolo doteraz zabezpečené i v rámci dvoch projektov
PHARE (viď tabuľku 4).
Tabuľka 2 Výdavky zo štátneho rozpočtu na azylovú politiku realizovanú migračným úradom

Druh výdavku

Rok 2006

Priame výdavky MÚ MV SR na žiadateľov
o azyl (ubytovanie, stravovanie, vreckové,
tlmočenie, preprava, zdravotné výdavky
a iné)

85 895 000,50 Sk

Výdavky MÚ MV SR na proces integrácie

2 101 000 Sk

Rok 2007
80 665 000,10 Sk
1 366 000,20 Sk

Tabuľka 3 Výdavky zo štátneho rozpočtu – spolufinancovanie projektov ERF

Programový rok
2007
2006
2005
2004

Počet projektov

Výdavky zo štátneho rozpočtu

6
4
5
3

16 924 393 Sk
10 031 943 Sk
7 599 437 Sk
4 350 088 Sk

Tabuľka 4 Výdavky zo štátneho rozpočtu – spolufinancovanie projektov PHARE

Finančné
memorandum
2002
2003

Názov
projektu

Výdavky zo
štátneho rozpočtu

Podpora prípravy a implementácie Dublinského
dohovoru
Posilnenie prijímacích kapacít pre žiadateľov o azyl v
SR
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2 Analýza potrieb v Slovenskej republike
2.1 Potreby SR vo vzťahu k súčasnej situácii
V súčasnom období nesie hlavnú zodpovednosť za plnenie úloh v oblasti azylového systému
SR migračný úrad, ktorý je ako ústredný orgán štátnej správy financovaný zo štátneho
rozpočtu SR. Finančné prostriedky poskytované na azylový systém SR v mnohých oblastiach
nepostačujú v plnej miere a viaceré aspekty azylovej problematiky sú spolufinancované
z mimorozpočtových prostriedkov. Z toho dôvodu Slovenská republika v tejto oblasti oceňuje
možnosť využitia doplnkových zdrojov, ktoré predstavujú programy zahraničnej pomoci.
V záujme zlepšenia kvality azylového konania v SR bude z hľadiska orgánov štátnej správy
patriť medzi kľúčové aspekty vybudovanie kvalitného informačného systému, ktorý by
poskytoval komplexné informácie o cudzincoch, vrátane žiadateľov o azyl od začiatku
konania až do jeho ukončenia. Vzhľadom na fakt, že veľké množstvo žiadateľov sa
v podmienkach SR regrutuje z nelegálnych migrantov, ktorí sú zadŕžaní orgánmi polície,
softvér by mal byť prepojený medzi MÚ a ÚHCP. Poskytoval by preto komplexné informácie
s vysokou výpovednou hodnotou jednak pre ÚHCP, ako aj pre MÚ. Takýto dvojúrovňový
prepojený informačný systém by podstatne uľahčil, urýchlil a zjednodušil systém evidencie
relevantných cudzincov. Systém by mal umožniť kvantitatívne rozšírenie rozsahu
spracúvaných údajov a kvalitatívnu zmenu v podobe spracúvania nielen alfanumerických, ale
aj biometrických údajov. Zároveň by zamedzil viacnásobnému zadávaniu toho istého
cudzinca do systému a zefektívnil by tok informácií o cudzincovi medzi MÚ a ÚHCP. Preto
by takýto softvér mal mať pozitívny vplyv aj na celkový priebeh azylovej procedúry a zvýši
praktickú kooperáciu medzi členskými štátmi prostredníctvom výmeny informácií
o žiadateľoch o azyl. Vybudovanie predmetného informačného systému bude nevyhnutné aj
v súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 z 11. júla 2007.
Súčasne s dobudovaním tohto systému bude potrebné za účelom jeho efektívneho využívania
vybaviť ako príslušné útvary ÚHCP, tak aj azylové zariadenia MÚ potrebnou technikou.
V oblasti infraštruktúry sa zdá byť nevyhnutným zriadenie špeciálneho azylového zariadenia
pre zraniteľné skupiny osôb žiadateľov o azyl. Ide predovšetkým o matky s deťmi, starých
a chorých žiadateľov, ako aj o osoby, ktoré boli v krajine pôvodu podrobené mučeniu alebo
inému neľudskému zaobchádzaniu a vyžiadajú si zvláštnu pozornosť. Takéto špecializované
azylové zariadenie migračný úrad v súčasnosti nemá k dispozícii, preto bude z hľadiska
infraštruktúry ubytovania patriť v nasledujúcich rokoch medzi priority SR. Migračný úrad
chce toto špecializované zariadenie zriadiť prostredníctvom rekonštrukcie azylového
zariadenia v Brezovej pod Bradlom, ktoré bolo zničené pri požiari v roku 2006. V roku 2008
sa začala rekonštrukcia tohto pobytového tábora a jej ukončenie sa predpokladá približne do
dvoch rokov. Rekonštrukcia sa realizuje formou verejného obstarávania a je prevažne hradená
zo štátneho rozpočtu MV SR. Naďalej pritom bude potrebné podporovať aj ostatné azylové
zariadenia migračného úradu a neustále v nich zlepšovať podmienky prijímania žiadateľov
o azyl.
Vybudovanie informačného systému, ako aj zriadenie špecializovaného azylového zariadenia
pre zraniteľné skupiny osôb plánuje Slovenská republika financovať okrem vlastných
rozpočtových prostriedkov aj z ERF v rámci národného projektu.
V rámci verejných výziev na predkladanie žiadostí o grant z ERF bude patriť medzi priority
Slovenskej republiky v oblasti azylovej problematiky predovšetkým zabezpečenie právneho
poradenstva pre žiadateľov o azyl (vrátane zabezpečenia informovanosti) a zabezpečenie
dôstojných životných podmienok pre žiadateľov a osoby s medzinárodnou formou ochrany
(zlepšovanie štandardov ubytovania a stravovania aj pre osoby so subsidiárnou ochranou,
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ktoré sú novou zväčšujúcou sa skupinou v slovenskom azylovom systéme, poskytovanie
sociálnej starostlivosti a poradenstva, psychologická starostlivosť). Bude taktiež potrebné
pozitívne pôsobiť na verejnú mienku slovenskej spoločnosti v súvislosti s cudzincami,
žiadateľmi o azyl a azylantmi. Migračný úrad vyvíja snahu aj na zlepšenie kooperácie so
samosprávami, predovšetkým v oblasti ubytovania pre osoby s medzinárodnou ochranou.
Migračný úrad plánuje zorganizovať stretnutia s primátormi obcí/miest so záujmom
diskutovať o možnostiach ubytovania pre osoby s priznaným azylom a osoby s doplnkovou
ochranou.
Samotnej realizácii programov presídlenia by mala predchádzať globálna diskusia, diskusia
s UNHCR, diskusia s ostatnými subjektmi zapojenými do presídlenia, vrátane miestnej štátnej
správy a mimovládnych organizácií, expertíza v krajine záujmu, preskúmanie zdrojov,
metodológia a twinning s vybratými partnermi. Výber (ako je uvedené vyššie) by mal byť
uskutočňovaný na báze kritérií, z ktorých sú vylúčené ekonomické dôvody a ktoré vychádzajú
zo Ženevského dohovoru a zohľadňujú individuálne potreby ako sú napr. zraniteľnosť
cieľovej skupiny. Pozitívny aspekt pre krajinu presídlenia je možné vidieť v tom, že
presídlenci môžu prispieť k rozvoju spoločnosti. Vzhľadom k sociálno-ekonomickým
podmienkam Slovenska navrhujeme presídliť počas obdobia 2 rokov (2010-2011) cca 10 ľudí
– zraniteľné skupiny, napr. osamelé ženy s deťmi z krajín, o ktorých rozhodne vláda SR
(napr. Ukrajina, Malta resp. iné krajiny). Výber osôb oprávnených na presídlenie na základe
vopred určených kritérií vykonajú prvotne zástupcovia UNHCR a finálne, počas misie
v príslušnej krajine, spolu so zástupcami Migračného úradu MV SR.

2.2 Ciele Slovenskej republiky zamerané na naplnenie
definovaných potrieb
V súlade s výsledkami analýzy potrieb SR a so všeobecnými a osobitnými cieľmi Európskeho
fondu pre utečencov bol definovaný celkový (globálny) cieľ viacročného programu 2008 –
2013 ako:
„Posilnenie a podpora úsilia, ktoré Slovenská republika vynakladá v rámci prijímania
žiadateľov o azyl a konania o udelenie azylu, presídľovania
a pri znášaní dôsledkov takejto činnosti.“
Na naplnenie celkového cieľa boli stanovené nasledovné operačné ciele Slovenskej republiky:
Operačný cieľ 1
Zabezpečenie primeraných podmienok prijímania a spravodlivého konania
o udelenie azylu pre žiadateľov o azyl
V rámci viacročného programu 2008-2013 sa predpokladá realizácia 27-ich rôznych
projektov so zameraním na implementáciu operačného cieľa 1, pričom všetky budú
spolufinancované zo štátneho rozpočtu SR. Implementácia nižšie špecifikovaných aktivít sa
predpokladá vo všetkých ročných programoch, pričom ku kľúčovým aktivitám pre Slovenskú
republiku patrí najmä realizácia právnych služieb, zabezpečovanie právnej pomoci a sociálnej
starostlivosti.
Operačný cieľ 2
Integrácia osôb, ktoré získali na území Slovenskej republiky niektorú z foriem
medzinárodnej ochrany a ktorých pobyt na území Slovenska má dlhodobý alebo
stály charakter
V rámci programového obdobia 2008-2013 sa predpokladá implementácia 11-tich projektov
pod operačným cieľom 2, pričom všetky budú spolufinancované zo štátneho rozpočtu SR.
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Realizácia týchto aktivít je dôležitá počas celého obdobia, pretože stúpajú počty osôb s
udelenou medzinárodnou ochranou (najmä kvôli legislatívnym zmenám-nová právna forma
subsidiárnej ochrany). K najdôležitejším aktivitám v rámci tohto operačného cieľa patrí
zabezpečovanie jazykového vzdelávania a ubytovania.
Operačný cieľ 3
Zvýšenie schopnosti členských štátov rozvíjať a skvalitňovať svoju azylovú politiku
v zmysle ich záväzkov vyplývajúcich zo súčasných a budúcich právnych predpisov
Spoločenstva týkajúcich sa spoločného európskeho azylového systému, najmä
pokiaľ ide o angažovanie sa v praktickej spolupráci členských štátov
V rámci operačného cieľa 3 sa v programovom období 2008-2013 predpokladá
implementácia 6-tich projektov, pričom všetky budú spolufinancované zo štátneho rozpočtu
SR. Slovenská republika dáva dôraz na vytvorenie informačného systému, ktorého realizácia
je najdôležitejšou aktivitou v rámci priority 2 ročného programu 2008. V nasledujúcom
programovom období sa predpokladá implementácia ďalších projektov, ktoré budú
implementovať nižšie špecifikované aktivity v rámci tohto operačného cieľa.
Operačný cieľ 4
Realizácia programu presídlenie osôb
V rámci viacročného programu 2008-2013 sa predpokladá realizácia aktivít operačného cieľa
4 prostredníctvom 4-och projektov, ktoré budú spolufinancované zo štátneho rozpočtu SR,
pričom implementácia nižšie špecifikovaných aktivít sa plánuje od porgramového roku 2010.
Finančná alokácia pre obdobie 2010-2013 bola stanovená na základe porovnania skúseností
ostatných členských štátov, pretoža Slovenská republika zatiaľ nemá žiadnu skúsenosť s
programom presídľovania osôb.
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3 Stratégia na dosiahnutie cieľov
Slovenská republika sa rozhodla v programovom období 2008-2013 zahrnúť do podpory
v rámci viacročného programu všetky tri priority uvedené v rozhodnutí Komisie
z 23. mája 2007 1 , počas celého obdobia v rôznej intenzite, odrážajúc pokrok v oblasti
azylovej a migračnej politiky SR.
Z dôvodu uľahčenia čerpania prostriedkov v oblasti migračnej politiky prijala vláda SR
v rámci uznesenia č. 537/2007 k materiálu Návrh na určenie kompetentných orgánov systému
riadenia a kontroly pre všeobecný program Solidarita a riadenie migračných tokov na roky
2007-2013 záväzok financovať zo štátneho rozpočtu až 25% výšky projektov v rámci
spolufinancovania.
Konkrétnu postupnosť napĺňania operačných cieľov budú určovať ročné programy, ktoré
identifikujú potreby SR podľa napredovania v predchádzajúcich rokoch a aktualizovaných
potrieb. Podpora v rokoch 2008-2013 bude priamo či nepriamo smerovať k všetkým
zainteresovaným subjektom, t.j. neziskovému, mimovládnemu sektoru, štátnej správe,
územnej samospráve a akademickej obci. Krytie výdavkov na spolufinancovanie sa zabezpečí
v rámci schváleného limitu výdavkov kapitoly Ministerstva vnútra SR na príslušný
rozpočtový rok.
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, ktorých cieľové alebo východiskové hodnoty nie
sú vyčíslené, budú stanovené pre každý rok v ročných programoch, prípadne budú sledované
z kvalitatívneho hľadiska a vyhodnocované slovným popisom dosiahnutej úrovne napĺňania
stanovených cieľov.

3.1 Priorita 1
Implementácia zásad a opatrení stanovených v acquis Spoločenstva pre azylovú oblasť
vrátane zásad a opatrení súvisiacich s integračnými cieľmi.
Hlavným cieľom priority je pomôcť zabezpečiť primerané podmienky prijímania, spravodlivé
konania a úplné a inkluzívne uplatňovanie Ženevského dohovoru na cieľové skupiny
vymedzené vo fonde (so zameraním na zvláštne potreby zraniteľných osôb, najmä maloletých
1

Rozhodnutie Komisie z 23. mája 2007, ktorým sa vykonáva rozhodnutie Rady 573/2007/ES pokiaľ ide
o prijatie strategických usmernení na obdobie rokov 2008 až 2013.
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osôb bez sprievodu a konkrétne opatrenia, ktorých cieľom je zlepšenie definícií a postupov
uplatňovaných členskými štátmi za účelom určovania zraniteľnejších žiadateľov o azyl
a poskytovania primeraných reakcií na také potreby. Vzhľadom na fakt, že Slovenská
republika je pre väčšinu žiadateľov o azyl iba tranzitnou krajinou, najväčšia časť pomoci je
potrebná práve na aktivity súvisiace s prijímaním, a preto je najväčšia finančná čiastka
alokovaná na prioritu 1. Jednotlivé aktivity budú presne definované v jednotlivých ročných
programoch. Z časového hľadiska je implementácia aktivít v rámci priority 1 naplánovaná
v rámci všetkých programových rokov v približne v rovnakej intenzite pretože Slovenská
republika považuje túto prioritu za najdôležitejšiu.
3.1.1.Operačný cieľ 1
Zabezpečenie primeraných podmienok prijatia a spravodlivého konania o udelenie
azylu pre žiadateľov o azyl
Typy podporovaných aktivít:
 budovanie resp. skvalitňovanie infraštruktúry ubytovania alebo služieb v oblasti
ubytovania s dôrazom na zlepšenie kvality života osôb so špecifickými potrebami (osoby
s posttraumatickou stresovou poruchou, žiadatelia s pohybovým, resp. iným fyzickým
postihnutím, ženy a deti), vrátane zvyšovania bezpečnosti cieľovej skupiny v azylových
zariadeniach;
 právne poradenstvo a zabezpečenie právnej pomoci žiadateľom o azyl a osobám
s garantovanou medzinárodnou ochranou;
 informácie alebo pomoc s administratívnymi a/alebo súdnymi formalitami a informácie
alebo poradenstvo o možnom výsledku konania o udelení azylu, vrátane možnosti
dobrovoľného návratu;
 poskytovanie materiálnej pomoci;
 sociálnu starostlivosť a poradenstvo, zdravotnú alebo psychologickú starostlivosť
s dôrazom na starostlivosť o zraniteľné skupiny osôb (maloletí bez sprievodu; žiadatelia,
ktorí boli podrobení mučeniu, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu; osamelé
matky s deťmi a pod.);
 vzdelávanie, jazyková príprava a iné iniciatívy, ktoré zodpovedajú postaveniu danej
osoby;
 poskytovanie podporných služieb, ako napríklad prekladov a odbornej prípravy, s cieľom
zlepšiť podmienky prijímania a efektívnosť a kvalitu konaní o udelenie azylu;
 poskytovanie informácií pre miestne komunity vrátane zvyšovania povedomia
a pozitívneho ovplyvňovania verejnej mienky hostiteľskej majoritnej spoločnosti, ako aj
odborná príprava zamestnancov miestnych orgánov, ktoré budú prichádzať do styku s
osobami prijatými v hostiteľskej krajine.
Aktivity budú čiastočne implementovať špecifickú prioritu 1 (akcie zamerané na zvláštne
potreby zraniteľných osôb).
3.1.2. Operačný cieľ 2
Integrácia osôb, ktoré získali na území Slovenskej republiky niektorú z foriem
medzinárodnej ochrany a ktorých pobyt na území Slovenska má dlhodobý alebo stály
charakter
Typy podporovaných aktivít:
 poradenstvo a pomoc pri vyhľadávaní a zabezpečovaní vhodného ubytovania;
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 poradenstvo a pomoc pri vyhľadávaní vhodného zamestnania a zabezpečovaní
prostriedkov na živobytie vrátane potrebného materiálneho vybavenia;
 zabezpečenie sociálneho poradenstva, asistencie a prístupu k sociálnym službám;
 činnosti, ktoré umožňujú cieľovej skupine prispôsobiť sa spoločnosti ČŠ
v sociokultúrnom zmysle a zdieľať hodnoty garantované v Charte základných práv EÚ;
 činnosti podporujúce účasť cieľovej skupiny na občianskom a kultúrnom živote
hostiteľskej krajiny;
 činnosti zamerané na vzdelávanie, odbornú prípravu a jazykovú prípravu, nadobudnutie
kvalifikačných zručností, uznanie kvalifikácií a diplomov;
 činnosti zamerané na podporu sebarealizácie osôb cieľovej skupiny a ktoré umožňujú
týmto osobám rozhodovať o sebe a pomáhajú im k sebestačnosti;
 činnosti, ktoré podporujú zmysluplný kontakt a konštruktívny dialóg medzi cieľovou
skupinou a spoločnosťou prijímajúcej krajiny vrátane činností, ktoré podporujú účasť
kľúčových partnerov, ako napr. verejnosti, miestnych samospráv, dobrovoľných skupín,
sociálnych partnerov a širšej občianskej spoločnosti;
 činnosti, ktoré podporujú rovnosť prístupu a rovnosť výsledkov, pokiaľ ide o kontakt
týchto ľudí s verejnými inštitúciami;
 činnosti zamerané na prípravu konštruktívnych a efektívnych integračných plánov na
základe individuálneho posúdenia každej cieľovej osoby.
 činnosti zamerané na zlepšenie podmienok ubytovania a služieb pre osoby s doplnkovou
ochranou.
Aktivity budú čiastočne implementovať špecifickú prioritu 1 (akcie zamerané na zvláštne
potreby zraniteľných osôb).
Stanovené ciele budú monitorované
ukazovateľov – indikátorov.

a hodnotené

prostredníctvom

merateľných

Indikátory:
Na sledovanie pokroku pri napĺňaní cieľov priority č.1 boli identifikované indikátory výstupu,
a dopadu. V tabuľke 5 sa uvádza hodnota na začiatku programu a cieľová hodnota v roku
2013.
Tabuľka 5 Prehľad indikátorov pre prioritu 1
Typ
ukazovateľa

Východisková
hodnota

Cieľová
hodnota

výstup

0

6

výstup

0

18

Počet projektov zameraných na poskytovanie informácií
pre miestne komunity a širokú verejnosť

výstup

0

3

Zlepšenie kvality služieb a zabezpečenia dôstojných
životných podmienok pre cieľovú skupinu

dopad

áno/nie

Zlepšenie poskytovania informácií pre miestne komunity
vrátane zvyšovania povedomia a pozitívneho
ovplyvňovania verejnej mienky

dopad

áno/nie

Názov ukazovateľa
Operačný cieľ 1
Počet projektov zameraných na poskytovanie ubytovania
a služieb s dôrazom na zlepšenie kvality života cieľovej
skupiny
Počet projektov so zameraním na poskytovanie
komplexných doplnkových a sprievodných služieb
cieľovej skupine
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Zvýšenie počtu cieľovej skupiny, ktorej sa poskytne
komplexné poradenstvo

dopad

áno/nie

Operačný cieľ 2
Počet projektov so zameraním na poskytovanie
komplexných doplnkových a sprievodných služieb
cieľovej skupine
Počet projektov zameraných na poskytovanie informácií
pre miestne komunity a širokú verejnosť
Zlepšenie kvality služieb a zabezpečenia dôstojných
životných podmienok cieľovej skupiny
Zlepšenie vnímania cieľovej skupiny spoločnosťou ČŠ
a dialógu medzi nimi
Zvýšenie počtu činností, ktoré umožňujú cieľovej
skupine prispôsobiť sa spoločnosti ČŠ v sociokultúrnom
zmysle
Zvýšenie počtu činností zameraných na podporu
sebarealizácie osôb cieľovej skupiny a ktoré umožňujú
týmto osobám rozhodovať o sebe a pomáhajú im
k sebestačnosti
Zvýšenie počtu činností zameraných na prípravu
konštruktívnych a efektívnych integračných plánov na
základe individuálneho posúdenia každej cieľovej
skupiny

výstup

0

8

výstup

0

3

dopad

áno/nie

dopad

áno/nie

dopad

áno/nie

dopad

áno/nie

dopad

áno/nie

3.2 Priorita 2
Rozvoj referenčných nástrojov a metodík hodnotenia s cieľom zlepšiť kvalitu konaní,
v rámci ktorých sa posudzujú žiadosti o medzinárodnú ochranu a posilniť
administratívne štruktúry v snahe reagovať na výzvy, ktoré prináša rastúca praktická
spolupráca s ostatnými členskými štátmi
Hlavným cieľom Priority 2 je snaha Slovenskej republiky o dosiahnutie pozitívnych
kvalitatívnych zmien v procese konania o udelenie azylu, a to najmä prostredníctvom
výrazného zlepšenia toku dôležitých relevantných informácií medzi zainteresovanými
orgánmi a subjektami (na národnej a taktiež EU úrovni), ktoré v danom procese zohrávajú
kľúčovú úlohu, ďalej prostredníctvom posilňovania administratívnych kapacít. Jednotlivé
aktivity budú presne definované v jednotlivých ročných programoch. Z časového hľadiska sa
implementácia aktivít v rámci priority 2 predpokladá vo všetkých ročných programoch
v rozličnej intenzite. Vzhľadom k tomu, že Slovenská republika plánuje vytvorenie
informačného systému v programovom roku 2008, najväčšia finančná čiastka v rámci tejto
priority je alokovaná do ročného programu 2008.
3.2.1.Operačný cieľ 3
Zvýšenie schopnosti členských štátov rozvíjať a skvalitňovať svoju azylovú politiku
v zmysle ich záväzkov vyplývajúcich zo súčasných a budúcich právnych predpisov
Spoločenstva týkajúcich sa spoločného európskeho azylového systému, najmä pokiaľ
ide o angažovanie sa v praktickej spolupráci členských štátov
Typy podporovaných aktivít:
 akcie podporujúce zhromažďovanie, zostavovanie, využívanie a šírenie informácií o
krajine pôvodu vrátane prekladu;
 akcie zvyšujúce schopnosť zhromažďovať, analyzovať a šíriť relevantné štatistické údaje
o konaniach o udelení azylu, prijímaní, integrácii a subjektoch medzinárodnej ochrany
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prispievajúce k zvýšeniu praktickej kooperácie medzi členskými štátmi prostredníctvom
výmeny informácií o žiadateľoch o azyl;
 akcie zvyšujúce schopnosť posudzovať žiadosti o udelenie azylu vrátane opravných
prostriedkov
Indikátory:
Na sledovanie pokroku pri napĺňaní cieľov priority č.2 boli identifikované indikátory výstupu,
výsledku a dopadu. V tabuľke 6 sa uvádza hodnota na začiatku programu a cieľová hodnota
v roku 2013.
Tabuľka 6 Prehľad indikátorov pre prioritu 2
Názov ukazovateľa

Typ
ukazovateľa

Východisková
hodnota

Cieľová
hodnota

výstup

0

3

výstup

0

3

výsledok

0%

30%

Operačný cieľ 3
Počet projektov podporujúcich zhromažďovanie,
zostavovanie, využívanie a šírenie informácií o krajine
pôvodu vrátane prekladu
Počet projektov zvyšujúcich schopnosť zhromažďovať,
analyzovať a šíriť relevantné štatistické údaje
o konaniach o udelení azylu, prijímaní, integrácii a
subjektoch medzinárodnej ochrany
Zlepšenie kvality spracúvania údajov o žiadateľoch o
azyl
Zvýšenie efektivity toku informácií a komplexnosti
informácií o žiadateľoch o azyl

dopad

áno/nie

3.3 Priorita 3
Akcie, ktorých cieľom je posilniť spoločnú zodpovednosť členských štátov a tretích
krajín
Hlavným cieľom tejto aktivity je realizovanie opatrení, ktoré podporujú dobrovoľné iniciatívy
členských štátov pokiaľ ide o presun štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez
štátnej príslušnosti z tretej krajiny do členského štátu, ktorý im priznáva postavenie utečenca
alebo iné postavenie, ktoré podľa vnútroštátneho práva a práva Spoločenstva poskytuje
rovnaké práva a výhody ako postavenie utečenca a iniciatívy, pokiaľ ide o presun žiadateľov
o azyl alebo osôb požívajúcich medzinárodnú ochranu medzi členskými štátmi. Jednotlivé
aktivity budú presne definované v jednotlivých ročných programoch. Z časového hľadiska sa
implementácia aktivít v rámci priority 3 predpokladá od programového roku 2010 vzhľadom
k tomu, že program presídľovania musí byť schválený uznesením vlády Slovenskej republiky.
V súčasnosti prebiehajú k tejto téme oficiálne diskusie pričom finálne zadefinovanie postupov
súvisiacich s presídľovaním osôb bude politickým rozhodnutím.
3.3.1 Operačný cieľ 4
Realizácia programu presídlenie osôb
Typy podporovaných aktivít:
 akcie týkajúce sa zriadenia a rozvoja programu presídľovania;
 akcie týkajúce sa posudzovania možných prípadov presídlenia zo strany príslušných
orgánov členských štátov, ako napr. vysielanie misií do hostiteľskej krajiny, pohovory,
lekárske prehliadky a bezpečnostné previerky;
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preskúmanie zdravotného stavu a zdravotná starostlivosť pred odchodom;
materiálne zabezpečenie pred odchodom;
opatrenia na poskytnutie informácií pred odchodom;
zabezpečenie cesty vrátane zabezpečenia sprievodu lekárskej služby;
poskytnutie informácií a pomoci ihneď po príchode vrátane tlmočníckych služieb;
akcie uvedené v operačnom cieli 2, ak sú zamerané na presídlené osoby.

Indikátory:
Na sledovanie pokroku pri napĺňaní cieľov priority č.3 boli identifikované indikátory výstupu,
výsledku a dopadu. V tabuľke 7 sa uvádza hodnota na začiatku programu a cieľová hodnota
v roku 2013.
Tabuľka 7 Prehľad indikátorov pre prioritu 3
Názov ukazovateľa
Operačný cieľ 4
Počet projektov týkajúcich sa komplexného
zabezpečovania programu presídľovania
Zlepšenie organizácie presídľovacích aktivít
Zvýšenie počtu presídlených osôb

Typ
ukazovateľa

Východisková
hodnota

Cieľová
hodnota

výstup

0

4

výsledok
dopad

0%

100%
áno/nie

3.4 Technická pomoc
Prostriedky Európskeho fondu pre utečencov 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 utečencov. Technická pomoc bude v rámci
viacročného programu 2008 - 2013 využitá v súlade s právnymi predpismi EÚ a SR.
Z 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,
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 v súčinnosti so zainteresovanými kompetentnými útvarmi
Ministerstva vnútra SR a Ministerstva financií SR, 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 utečencov
bude financovaná jedna štvrtina výdavkov.
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Všetky aktivity financované z technickej pomoci Európskeho fondu pre utečencov 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
utečencov na obdobie rokov 2008 - 2013 budú koordinované s ostatnými opatreniami na
národnej úrovni. Ministerstvo vnútra je zodpovedným orgánom pre ďalšie tri fondy
všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov - Európsky fond pre integráciu
štátnych príslušníkov tretích krajín, Európsky fond pre návrat a Fond pre vonkajšie hranice.
Na zvýšenie pridanej hodnoty a efektivity implementovaných opatrení je v rámci priority 1
potrebná koordinácia medzi Európskym fondom pre utečencov 2008-2013 a Európskym
fondom pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín 2007-2013. 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. Taktiež je z dôvodu realizácie rovnakej aktivity
(dobrovoľných návratov) potrebná i koordinácia medzi Európskym fondom pre
utečencov II (programový rok 2007) a Európskym fondom pre návrat 2008-2013.
Vzhľadom k tomu, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vytvorilo Operačný
program Zamestnanosť a sociálna inklúzia na obdobie rokov 2007-2013, ktorého
cieľovou skupinou môžu byť i azylanti je potrebné zabezpečiť, aby pri implementácii
priority 1 nedochádzalo k duplicite s Európskym fondom pre utečencov. Zároveň je
dôležité spolupracovať i s UNHCR, keďže táto organizácia vyhlasuje súťaže na projekty
menšieho rozsahu s podobným zameraním, ako Európsky fond pre utečencov. K zabráneniu
duplicity pri všetkých uvedených prípadoch sa využíva spoločná koordinácia a komunikácia
pri vyhlasovaní výziev. Na národnej úrovni koordinuje MV SR svoj postup najmä s MPSVaR
SR, MŠ SR, MK SR, MF SR a UNHCR.
Zodpovedný orgán Európskeho fondu pre utečencov koordinuje, riadi, monitoruje a hodnotí
programy zahraničnej pomoci v pôsobnosti MV SR. Vzhľadom na vecnú príslušnosť
zabezpečuje, že programy zahraničnej pomoci sú navzájom komplementárne a že nedôjde k
prekrývaniu a zdvojeniu pomoci pre ten istý účel. Riaditeľ odboru zahraničnej pomoci MV
SR je riadiacim programovým pracovníkom programu PHARE/Prechodný fond. Tento odbor
je zároveň zapojený do koordinácie programovania a implementácie Nórskeho finančného
mechanizmu, programov bilaterálnej spolupráce, Národného strategického referenčného
rámca Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy a Kohézny fond.
Pri zabezpečovaní kompatibility nástrojov na úrovni Spoločenstva a Európskeho fondu pre
utečencov MV SR v rámci každého projektu spolufinancovaného z tohto fondu sa bude
vyžadovať informácia, či takáto aktivita nie je zastrešená inými prostriedkami Spoločenstva.
Odbor zahraničnej pomoci MV SR zabezpečuje pravidelné monitorovanie programov
Spoločenstva a je členom komitologických výborov pre tieto programy, disponuje teda
aktuálnymi informáciami, ktoré využije na zaistenie kompatibility aktivít spolufinancovaných
z Európskeho fondu pre utečencov a projektmi z nástrojov pomoci Spoločenstva.
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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 utečencov. Tieto aktivity sú
naplánované a realizujú sa v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva. 2 Plán publicity
Európskeho fondu pre utečencov poskytuje všetkým potenciálnym príjemcom pomoci
a širokej verejnosti informácie o viacročnom programe, ročných programoch a Európskom
fonde pre utečencov 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 azylovej problematiky v podmienkach Slovenskej
republiky.
Zodpovedný orgán zabezpečuje informovanie verejnosti a potenciálnych konečných
príjemcov o programe a projektoch spolufinancovaných z Európskeho fondu pre utečencov.
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 utečencov, 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 utečencov. Z dôvodu
konzistentnosti a úplnosti informácií bude 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
utečencov 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 utečencov. 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 11 rozhodnutia Rady č. 573/2007/ES z 23. mája 2007 bol pri tvorbe
viacročného programu uplatnený princíp partnerstva. V procese prípravy dokumentu sa
uskutočnilo stretnutie za účasti zástupcov platobnej jednotky, vnútorného audítora a riaditeľa
migračného úradu s cieľom informovať o systéme riadenia a kontroly Európskeho fondu pre
utečencov na obdobie 2008-2013. Dňa 17. 10. 2007 sa na MV SR uskutočnilo stretnutie
všetkých relevantných subjektov v rámci tzv. okrúhleho stola s cieľom priniesť základné
informácie o ERF III a s požiadavkou zadefinovania priorít, ktoré budú začlenené do
viacročného programu 2008-2013. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia Migračného úradu
MV SR, Štatistického úradu, MPSVaR SR, Združenia miest a obcí Slovenska, UNHCR,
2

Rozhodnutie Komisie 2008/22/ES, čl. 33
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Slovenského červeného kríža, Slovenskej humanitnej rady, Spoločnosti ľudí dobrej vôle,
Medzinárodnej organizácie pre migráciu a Ligy za ľudské práva. 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.
Pre účely monitorovania a hodnotenia viacročných programov všetkých štyroch fondov
všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov bol rozkazom ministra vnútra
SR zriadený Monitorovací výbor pre všeobecný program Solidarita a riadenie migračných
tokov na roky 2007 – 2013. Predsedom výboru je vedúci služobného úradu MV SR (zástupca
zodpovedného orgánu) a členmi sú zástupcovia úradu hraničnej a cudzineckej polície MV SR,
úradu medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru, Migračného úradu
MV SR, sekcie kontroly a inšpekčnej služby MV SR, Ministerstva financií SR a Ministerstva
zahraničných vecí SR. Pozorovateľom monitorovacieho výboru je zástupca Orgánu auditu.
Hlavné úlohy monitorovacieho výboru sú:







schvaľuje alebo upravuje viacročné programy fondov,
schvaľuje alebo upravuje ročné programy fondov,
periodicky hodnotí priebeh realizácie ročných programov viacročných programov
fondov na základe výsledkov monitorovania plnenia indikátorov a priebežných správ
o realizácii ročných programov fondov,
posudzuje a schvaľuje hodnotiace správy o vykonávaní akcií a hodnotiace správy
o výsledkoch a vplyve akcií, ktoré zodpovedný orgán zasiela Európskej komisii,
posudzuje návrh na využitie technickej pomoci fondov na príslušný rok,
navrhuje zodpovednému orgánu akúkoľvek úpravu viacročných programov, ročných
programov alebo postupov, ktorá umožní lepšie dosiahnutie cieľov viacročných
programov a ročných programov.

Návrh viacročného programu prerokoval a schválil monitorovací výbor pre všeobecný
program Solidarita a riadenie migračných tokov na roky 2007 – 2013 na svojom zasadnutí
27. februára 2008.
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6 Indikatívny finančný plán
6.1 Prostriedky Spoločenstva
5.1.1 Tabuľka 8
Viacročný program - návrh finančného plánu
Tab. 2 – Celkový finančný plán
Členský štát: Slovenská republika
Fond: Európsky fond pre utečencov
(v EUR, v bežných
cenách)
Priorita 1:
operačný cieľ 1
operačný cieľ 2
Priorita 2:
operačný cieľ 3
Priorita 3:
operačný cieľ 4
Priority spolu
Technická pomoc
SPOLU

2008

2009

2010

2011

2012

2013

955 982,36 1 195 695,00 1 100 070,00 1 293 385,50 1 205 304,00 1 446 528,00
75 000,00 211 005,00 194 130,00 228 244,50 301 326,00 361 632,00
204 035,07

18 750,00

18 750,00

18 750,00

18 750,00

Spolu
7 130 999,93
1 371 337,50

22 500,00

367 500,00

0,00
0,00 112 500,00 112 500,00 127 500,00 127 500,00
1 235 017,43 1 425 450,00 1 425 450,00 1 652 880,00 1 652 880,00 1 958 160,00
125 216,37 139 550,00 139 550,00 100 120,00 100 120,00 112 840,00
1 360 233,80 1 565 000,00 1 565 000,00 1 753 000,00 1 753 000,00 2 071 000,00

480 000,00
9 349 837,43
717 396,37
10 067 233,80

5.1.2 Poznámky
Celková predbežná suma alokovaná pre SR v rámci Európskeho fondu pre utečencov na obdobie rokov 2008 - 2013 dosahuje výšku
10 067 233,80 EUR. Výška jednotlivých ročných alokácií bude postupne stúpať a bude tiež závisieť od meniacej sa situácie v oblasti azylovej
problematiky a z toho vyplývajúcich zmien štatistických údajov potrebných pre výpočet ročných alokácií v zmysle článku 12 rozhodnutia
č. 573/2007/ES. Z tohto dôvodu je ťažké odhadnúť ročné rozdelenie týchto finančných prostriedkov medzi jednotlivé priority. Pre ročný program
2008, kde je určená presná alokácia, bude rozdelenie medzi priority nasledovné: priority 1 a 2 – 90,8 % a technická pomoc – 9,2 % celkovej
sumy príspevku Spoločenstva z Európskeho fondu pre utečencov v SR. Konečné rozdelenie na nasledujúce roky bude uvedené v každom ročnom
programe.

30

VIACROČNÝ PROGRAM 2008 – 2013
Európsky fond pre utečencov - Slovenská republika

6.2 Celkový finančný plán
5.2.1 Tabuľka 9
Viacročný program
Celkový finančný plán
členský štát: Slovenská republika
Fond: Európsky fond pre utečencov
(v EUR – v bežných cenách)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Prostriedky Spoločenstva
Verejné spolufinancovanie
Súkromné spolufinancovanie

1 360 233,8
411 672,48
0,00

1 565 000,00
475 150,00
0,00

1 565 000,00
475 150,00
0,00

1 753 000,00
550 960,00
0,00

1 753 000,00
550 960,00
0,00

2 071 000,00
652 720,00
0,00

SPOLU
% Prostriedky Spoločenstva

1 771 906,28
75,00%

2 040 150,00
75,00%

2 040 150,00
75,00%

2 303 960,00
75,00%

2 303 960,00
75,00%

2 723 720,00
75,00%

SPOLU
10 067 233,8
0
3 116 612,48
0,00 0
13 183 846,2
8
75,00%

5.2.2 Poznámky
Suma alokovaná z Európskeho fondu pre utečencov na ročný program 2008 pre SR bola určená rozhodnutím EK podľa článku 13 rozhodnutia
EP a Rady č. 573/2007/ES o zriadení Európskeho fondu pre utečencov. Suma alokácií na ročné programy 2009 až 2013 je indikatívny odhad EK
poskytnutý členským štátom pre účely prípravy viacročného programu 2008 – 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 príslušný ročný program zo
štátneho rozpočtu SR. Prostriedky národného spolufinancovania budú rozpočtované v rámci schváleného limitu kapitoly MV SR na konkrétny
rozpočtový rok. Financovanie aktivít v rámci ročných programov viacročného programu bude zabezpečené vo výške 75% oprávnených
výdavkov z prostriedkov Európskeho fondu pre utečencov 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
utečencov.
Ing. Martin Čatloš
vedúci služobného úradu MV SR
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7.2 Zoznam skratiek
ČŠ
EK
ERF
EÚ
IOM
MF SR
MK SR
MPSVR SR
MŠ SR
MÚ MV SR
MV SR
PT
SR
UHCP MV SR
UNHCR

členský štát (Európskej únie)
Európska komisia
Európsky fond pre utečencov
Európska únia
Medzinárodná organizácia pre migráciu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Migračný úrad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pobytový tábor
Slovenská republika
Úrad hraničnej a cudzineckej polície Ministerstva vnútra SR
Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov
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