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Ako prispieva EÚ k aktivitám v oblasti 

migrácie na  Slovensku 



„Jedným z kľúčových cieľov politiky 
Únie zostáva rozvoj progresívnej a 
komplexnej migračnej politiky Únie 

založenej na integrite a 
zodpovednosti... Dobre riadená 

migrácia môže byť prospešná pre 
všetky zainteresované strany.“ 

 

Štokholmský program,  

strategický program EÚ v oblasti slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti (2010 – 2014) 

 

„Napriek anti-imigračnej rétorike, 
ktorú nám priniesla hospodárska kríza, 
musíme vidieť v migrácii možnosť, nie 

ohrozenie.“ 

 
Cecilia Malmström 

EÚ komisárka pre vnútorné záleţitosti  

Hague, 5. júna 2012 

jednotná stratégia ochrany vonkajších hraníc, spoločný systém  

imigračnej a azylovej politiky, integrované riadenie návratov 

Spoločná migračná politika EÚ 



Inštitucionálne pokrytie migrácie a 

integrácie cudzincov v SR  

 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

 Migračný úrad 

 Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného 

zboru 

 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky 

 Centrum pre migráciu a integráciu cudzincov 

 Úrady práce 

 Mimovládny sektor 

 



Financovanie migrácie a integrácie 

cudzincov v SR 

 Štátny rozpočet SR prostredníctvom relevantných 
ministerstiev a orgánov štátnej správy 

 

 Rozpočet Európskej únie prostredníctvom 

 programov priamo riadených Európskou komisiou 

 nástrojov, riadených na úrovni členských štátov 

 

 Medzinárodné organizácie 

 Súkromní donori (podnikateľské subjekty, zbierky) 

 

 



Alokácia pre SR podľa fondov na obdobie 
rokov 2007 – 2013 (mil. eur) 

EBF ERF EIF RF

Mechanizmy finančnej solidarity: 

 Fond pre vonkajšie hranice 

 Európsky fond pre utečencov  

 Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín 

 Európsky fond pre návrat 

Všeobecný program Solidarita a riadenie 

migračných tokov v SR 



Systém riadenia a kontroly v SR 

 1. Zodpovedný orgán – Ministerstvo vnútra Slovenskej 

republiky (ďalej len „MV SR“)  - zodpovedá za celkové riadenie 

fondov na národnej úrovni a smerom k Európskej komisii. 

 

 2. Certifikačný orgán – MV SR  zodpovedá za certifikáciu výkazu 

výdavkov zasielaného Európskej komisii. 

 

 3. Orgán auditu –Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

(ďalej len „MF SR) a správy finančnej kontroly – zodpovedá  za 

vykonávanie systémových auditov a auditov operácií. 

 

 



Fond pre vonkajšie hranice 

Ciele fondu 
 podpora ďalšieho postupného vybudovania 

integrovaného systému správy vonkajších 
hraníc vo vzťahu ku kontrole osôb a dozoru 
vonkajších hraníc 

 podpora budovania informačných systémov 
potrebných na implementovanie právnych 
nástrojov Európskej únie v oblasti vonkajších 
hraníc a víz 

 podpora efektívneho a účinného 
uplatňovania právnych nástrojov Európskej 
únie v oblasti vonkajších hraníc a víz, najmä 
Kódexu schengenských hraníc a Európskeho 
vízového kódexu. 

 

Cieľová skupina 
 najmä príslušníci hraničnej polície                

a konzulárni úradníci  

 



Fond pre vonkajšie hranice 

 podpora pohraničnej infraštruktúry a 

príslušných budov, podpora 

prevádzkového vybavenia  

 podpora dopravných prostriedkov na 

sledovanie vonkajších hraníc  

 podpora vybavenia na výmenu 

informácií 

 podpora informačných a komunikačných 

systémov 

 podpora vzdelávania a školení pre 

personál príslušných orgánov  

 

 Pohraničná infraštruktúra (posilnenie bezpečnosti 

perimetriou na RHP Sobrance a OHK PZ = 11 objektov 

+ kamerový monitorovací systém v ČNT) 

 Počet zaobstaraných terénnych a osobných automobilov 

= 27 automobilov 

 Mobilný prenosný detekčný systém kontroly pohybu osôb 

na zelenej hranici („KUFOR“) 

 Modernizácia systému RALEN na odhaľovanie 

nelegálnych migrantov v nákladovej doprave HP VN 

 Operačné vybavenie (technické prostriedky na 

prvolíniovú a druholíniovú kontrolu dokladov, fibroskopy, 

termokamery, rádio stanice) = 353 ks 

 Investície do IT systémov:  IS MIGRA (38,30 %), SIS II (4,2 

%), VIS (1,27 %) 

 Počet preškolených policajtov v anglickom jazyku = 365 

a konzulárnych úradníkov vo vízovej oblasti = 66 

 

 

 

 

Oprávnené aktivity: Dosiahnuté výsledky 

http://www.google.sk/imgres?imgurl=http://static.etrend.sk/uploads/tx_media/2004/04/26cdokkklady.jpg&imgrefurl=http://www.etrend.sk/svet/slovenske-doklady-dostanu-europsku-formu-postupne.html&usg=__ejiaghrmEEm48Pa_ZoLdyXXS-iA=&h=183&w=270&sz=66&hl=en&start=25&zoom=1&tbnid=HalAso6Z6T07vM:&tbnh=77&tbnw=113&ei=mqFmUZeLMZTS4QSTxoDwCA&prev=/search?q=vonkaj%C5%A1ia+hranica+E%C3%9A&start=20&hl=en&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDMQrQMwBDgU


Európsky fond pre utečencov 

Cieľová skupina 

 štátni príslušníci tretích krajín alebo osoby bez štátnej príslušnosti, ktorých 
štatút je uvedený v Ţenevskom dohovore, a ktorí majú povolenie na pobyt 
ako utečenci v niektorom z členských štátov;  

 štátni príslušníci tretích krajín alebo osoby bez štátnej príslušnosti, ktorým 
bola poskytnutá jedna z foriem medzinárodnej ochrany v zmysle smernice 
2004/83/ES;  

 štátni príslušníci tretích krajín alebo osoby bez štátnej príslušnosti, ktorí 
poţiadali o niektorú z foriem ochrany uvedených v predchádzajúcich 2 
bodoch;  

 štátni príslušníci tretích krajín alebo osoby bez štátnej príslušnosti, ktoré sa 
presídľujú alebo sa presídlili do členského štátu 
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Európsky fond pre utečencov 

 implementácia zásad a opatrení 
stanovených v acquis 
Spoločenstva pre azylovú oblasť 
vrátane zásad a opatrení 
súvisiacich s integračnými cieľmi 

 zvýšenie schopnosti  členských 
štátov rozvíjať, monitorovať a 
hodnotiť svoju azylovú politiku 

 presídlenie osôb 

 presun osôb 

 

 Celkový počet osôb priamo zapojených do 
realizácie projektov ERF = 2 788.  

 Sociálna pomoc, pomoc s administratívnymi 
formalitami, jazyková pomoc bola v roku 2012 
poskytnuté viac ako 1 352 osobám. 

 Právna pomoc a asistencia bola v roku 2012 
poskytnuté viac ako 667 osobám. 

 Materiálna pomoc bola v roku 2012 poskytnutá 
viac ako 1 041 osobám. 

 Vytvorenie Informačného systému migrácie a 
medzinárodnej ochrany MIGRA - slúžiaci na 
evidenciu migranta od vstupu na územie SR, 
podporu procesov súvisiacich s jeho riešením 
počas pobytu na území Slovenskej republiky až po 
opustenie krajiny, prípadne zlegalizovanie jeho 
pobytu.  

Dosiahnuté výsledky Oprávnené oblasti: 



Európsky fond pre integráciu štátnych 

príslušníkov tretích krajín 

Ciele fondu 

 rozvoj a uskutočňovanie procesu integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí 
práve pricestovali, v členských štátoch 

 zvyšovanie schopnosti členských štátov vypracovávať, vykonávať, monitorovať a 
hodnotiť politiky a opatrenia na integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín 

 výmena informácií a najlepších postupov a spolupráca v členských štátoch a medzi 
nimi pri vypracovávaní, vykonávaní, monitorovaní a hodnotení politík a opatrení 
na integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín 

Cieľová skupina: 

 občania z tretích krajín s legálnym pobytom na území SR, bez rozlíšenia dĺţky 
pobytu. V podmienkach SR, na základe zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte 
cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
je cieľová skupina špecifikovaná nasledovne: Štátni príslušníci tretích krajín, ktorým 
bol udelený jeden z troch typov pobytu: trvalý, prechodný, tolerovaný. 
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Európsky fond pre integráciu štátnych 

príslušníkov tretích krajín 

 realizácia akcií navrhnutých za účelom 
zavedenia „spoločných základných zásad 
pre politiku integrácie prisťahovalcov v 
Európskej únii“ do praxe 

 vypracovanie ukazovateľov a metodík 
hodnotenia na posúdenie pokroku, úpravu 
politík a opatrení a uľahčenie koordinácie 
komparatívneho vzdelávania 

 budovanie kapacít v rámci politiky, 
koordinácia a budovanie medzikultúrnych 
znalostí na rôznych úrovniach a rezortoch 
vlády v členských štátoch 

 výmena skúseností, osvedčených postupov 
a informácií v oblasti integrácie medzi 
členskými štátmi 

 Jediný zdroj komplexnej podpory integrácie 

príslušníkov tretích krajín do slovenskej spoločnosti. 

 všeobecné poradenské služby pre pobyt a 

občianstvo vyuţilo v roku 2012 viac ako 1 200 

cudzincov  

 právne poradenstvo a konzultácie boli v roku 

2012 poskytnuté viac ako 435 cudzincom  

 vzdelávacie aktivity (slovenský jazyk, sociokultúrna 

orientácia, vzdelávacie a rekvalifikačné kurzy) 

celkovo bolo v roku 2012 zrealizovaných 85 

vzdelávacích (rekvalifikačných) kurzov, 

ktorých sa zúčastnilo 2007 cudzincov 

 Vytvorenie stratégií integračnej politiky na lokálnej 

úrovni – napr. mesto Martin.  

 Celkový počet príslušníkov tretích krajín priamo 

zapojených do realizácie projektov EIF = 12 628.  

Dosiahnuté výsledky 
Oprávnené oblasti: 
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Európsky fond pre návrat 

 podpora vývinu strategického prístupu k 
riadeniu návratov členskými štátmi 

 podpora spolupráce medzi členskými 
štátmi pri riadení návratov 

 podpora špecifických inovačných 
medzinárodných a vnútroštátnych 
nástrojov na riadenie návratov 

 podpora uplatňovania noriem Európskej 
únie a osvedčených postupov pri riadení 
návratov 

 

 

 Počet zrealizovaných nútených návratov = 2840.  

 Počet zrealizovaných dobrovoľných návratov = 

449. 

 Počet  vytvorených partnerstiev s tretími krajinami 

= 15 (Afganistan, Albánsko, Arménsko, Gruzínsko, 

Čína, India, Irak, Moldavsko, Mongolsko, Maroko, 

Rusko, Srbsko, Ukrajina, Vietnam, Jemen). 

 Počet prípadov, kedy bolo poskytnuté sociálne 

poradenstvo = 1572. 

 Počet prípadov, kedy bolo poskytnuté 

psychologické poradenstvo = 641. 

 Počet prípadov, kedy bolo poskytnuté právne 

poradenstvo a pomoc  = 380. 

 Počet prípadov, kedy bolo zabezpečené 

vzdelávanie maloletých = 662. 

Dosiahnuté výsledky 2008 - 2012 Oprávnené oblasti 



Rozpočet programu Solidarita v SR  
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Alokácia pre SR podľa fondov (tis. eur) 

ERF EBF EIF RF

 Spolufinancovanie štátneho rozpočtu SR 

vo výške 25 % celkového grantu pre 

všetky projekty 

 Alokácie pre SR sú jedny z najnižších zo 

všetkých členských štátov (v priemere 

cca 0,85% z celkových prerozdeľovaných 

súm) čo vyplýva z nastavenia 

distribučných kľúčov (dôraz na juţnú 

vonkajšiu hranicu EÚ, program 

presídľovania) resp. z objektívne nízkych 

vykazovaných štatistických údajov. 

 Vysoká absorpčná kapacita – SR je 

schopná vyčerpať viac ako 85% 

prostriedkov, v prípade Fondu pre 

vonkajšie hranice takmer 100% 

alokácie.  





Otázky? 

Zodpovedný orgán pre všeobecný program  

Solidarita a riadenie migračných tokov 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

Tel. 02/509 44 452 

E-mail: solidarita@minv.sk 

Web: http://www.minv.sk/?solidarita_a_riadenie_migracnych_tokov 

 
Pouţité obrázky a ilustrácie: Internet 

Ďakujeme za pozornosť!  
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