
Druhé vydanie informačného bulletinu Integrá-
cia migrantov na lokálnej úrovni/2, ktoré práve 
držíte v rukách, prináša prehľad o vybraných 
oblastiach života migrantov na Slovensku a to 
najmä o podmienkach zamestnania a podnika-
nia, vzdelávania, bývania, problematike soci-
álneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti 
a tiež o zapojení migrantov do politického a ob-
čianskeho života spoločnosti. 

Jednotlivé oblasti sú spracované tak, že ponú-
kajú stručný prehľad aktutálneho stavu, legisla-
tívy, ktorá danú oblasť upravuje a kompetencií, 
ktoré majú jednotlivé verejné inštitúcie. Uvá-
dzame tiež s akými najčastejšími problémami 
sa cudzinci v jednotlivých oblastiach stretávajú. 
V prípade niektorých oblastí života migrantov 
na Slovensku uvádzame aj štatistické údaje 
s dôrazom na regionálne členenie dát podľa 
krajov SR. Ďalej môžu nájsť čitatelia v bulletine 
aj zopár zaujímavých príkladov dobrej praxe, 
teda opatrení, ktoré umožnili zlepšenie integ-
rácie migrantov v zahraničí. 

Bulletin je určený predovšetkým pracovníkom 
miestnej štátnej správy, samospráv, lokálnych 
mimovládnych organizácií a pod., ktorí možno 
neprichádzajú s problematikou integrácii mig-
rantov každodenne do kontaktu, ale napriek 
tomu potrebujú mať aspoň základný prehľad 
o tejto oblasti. Bulletin môže byť však rovnako 
zaujímavý aj pre širšiu odbornú verejnosť, naj-
mä z toho dôvodu, že prináša posledné štatis-
tické údaje spracované na úrovni krajov. 
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EkoNomické aktiVity  
cUDziNcoV Na úzEmí SR

Ekonomická aktivita cudzincov je pokladaná za jednu z kľúčových podmienok pre úspešnú integráciu 
do spoločnosti. zamestnanie a podnikanie, teda legálny, pravidelný a stabilný príjem znamená pre 
cudzinca nielen ekonomickú sebestačnosť, ale aj vytváranie sociálnych vzťahov, ďalší profesionálny 
rast, nadobúdanie a udržanie pracovných skúseností, ako aj zlepšovanie jazykových znalostí. 

A: ZAMEsTNANIE
Pokiaľ ide o právnu úpravu zamestnávania cudzincov, trh práce je otvorený pre cudzincov z člen-
ských krajín Európskej únie (Eú) a krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (Ehp). pre ich za-
mestnávanie platia rovnaké pravidlá, ako pre zamestnávanie občanov SR a štát na ich zamestnávanie 
neuplatňuje žiadne limity. 

ak sa však na Slovensku chce zamestnať štátny príslušník tretej krajiny, cudzinec z krajiny mimo 
Eú a Ehp (tretie krajiny), musí spravidla získať pracovné povolenie1, ktoré vydáva úrad práce, 
sociálnych vecí a rodiny podľa miesta výkonu zamestnania. toto povolenie je zároveň podmienkou 
pre udelenie povolenia na pobyt v prípade, že účelom pobytu cudzinca je práve zamestnanie. Bez 
pracovného povolenia cudzinec nemôže požiadať o pobyt na účel zamestnania, povolenie na za-
mestnanie totiž tvorí prílohu k tejto žiadosti. pri náhlej, neplánovanej strate zamestnania, cudzinec 
automaticky stráca aj právo na pobyt na Slovensku. Nový zákon o pobyte cudzincov2 (účinný od 
1.1.2012) plánoval zaviesť jednomesačné prechodné obdobie, počas ktorého si môže cudzinec 
nájsť novú prácu, avšak prijatá podoba zákona túto možnosť nakoniec neobsahuje. cudzinci, ktorí 
stratou zamestnania prichádzajú aj o povolenie na pobyt, sú tak vystavení vyššej právnej aj život-
nej neistote.

ostatní cudzinci, napríklad občania EU/EHP alebo tí, ktorí žijú na Slovensku dlhodobo a bol im udele-
ný trvalý pobyt, sú zamestnávaní podobným spôsobom ako občania SR len s tým rozdielom, že úrad 
práce vedie o nich samostatnú evidenciu. zamestnávateľ musí informovať príslušný úrad práce, sociál-
nych vecí a rodiny o vzniku pracovno-právneho vzťahu prostredníctvom tzv. informačnej karty. Vďaka 
informačným kartám je zároveň možné sledovať mesačné štatistiky v oblasti zamestnávania cudzincov. 

zamestnávanie cudzincov na Slovensku sa riadi predovšetkým nasledujúcimi právnymi normami a to 
zákonom č. 311/2001 z.z. zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákonom č. 5/2004 z.z. o služ-
bách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 404/2011 z.z. o pobyte 
cudzincov. 

ak sa cudzincovi podarí na Slovensku zamestnať, podmienky jeho pracovno-právneho vzťahu sa ďa-
lej riadia najmä zákonom č. 311/2001 z.z. zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákonom 
č. 365/2004 z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskriminá-
ciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) a zákonom č. 82/2005 z.z.  
o nelegálnej práci a o nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov. 

V oblasti zamestnávania cudzincov sú rozhodovacie právomoci zverené predovšetkým štátnej 
správe – Úradu hraničnej a cudzineckej polície P PZ a jemu podriadeným oddeleniam cudzi-

1 Niektorí cudzinci povolenie nepotrebujú (pozri § 22 odsek 7 zákona o službách zamestnanosti).
2 zákon č. 404/2011 z.z. o pobyte cudzincov.
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neckej polície (povoľovanie pobytov), úradom práce, sociálnych vecí 
a rodiny (vydávanie povolení na zamestnanie). o podmienkach zamest-
návania cudzincov je možné sa informovať priamo na úradoch práce, 
a to najmä na oddeleniach EURES. kontrolu podmienok zamestnávania 
cudzincov na Slovensku má vo svojej kompetencii Národný inšpektorát 
práce.

NajčaStEjšiE PRoblémy týkajÚcE Sa 
ZamEStNávaNia cUdZiNcov
cudzinci na Slovensku čelia viacerým bariéram pri získavaní zamest-
nania. prvou sú pomerne prísne pravidlá pre vstup cudzincov na trh 
práce a to najmä v prípade cudzincov z tretích krajín. tí na rozdiel od 
ostatných cudzincov potrebujú získať jednak povolenie na zamestnanie 
a tiež prechodný pobyt na účel zamestnania. pre získanie povolenia na 
zamestnanie sa musia preukázať najmä pracovnou zmluvou, dokladom 
o vzdelaní a kvalifikácii. ani po splnení všetkých zákonom stanovených 
podmienok však nemusia povolenie získať, pretože naň nie je právny 
nárok. proces žiadania o pracovné povolenie a povolenie na pobyt na 
účel zamestnania je pomerne komplikovaný a administratívne úkony 
s tým spojené neraz zamestnávateľov odrádzajú od zamestnávania cu-
dzincov. pre samotných cudzincov je tento proces tiež finančne a časo-
vo náročný, pretože všetky doklady, ktoré predkladajú polícii a úradu 
práce musia byť preložené do slovenčiny súdnym prekladateľom a nále-
žite overené, nie staršie ako 90 dní.

Ďalším problémom, ktorý cudzincom komplikuje situáciu na trhu prá-
ce, je nedostatok informácií o podmienkach zamestnávania cudzincov 
v inom ako slovenskom jazyku. ak cudzinec príde o prácu, je pre neho 
veľmi ťažké získať informácie o tom, čo má a musí v danej situácii robiť. 
ak je zamestnaný, je komplikované dopátrať sa k zrozumiteľným infor-
máciám o tom, aké má ako zamestnanec práva a povinnosti. 

Samostatnou témou je uznanie dokladov o vzdelaní a dokladov o zís-
kanej praxi a dosiahnutej odbornej kvalifikácii, ktoré sa vyžadujú naj-
mä pri niektorých, tzv. regulovaných povolaniach. pomerne často sa 
stáva, že cudzincovi sa nepodarí získať uznanie svojich dokladov, alebo 
takéto doklady nemá (stratil ich, alebo ostali v krajine pôvodu), čo ho 
následne núti prijať a vykonávať menej kvalifikovanú prácu a tak sa 
stráca jeho potenciál, ktorý sa mohol v prípade získania osvedčenia 
ďalej rozvíjať.

štatiStické ÚdajE o ZamEStNaNýcH cUdZiNcocH Na 
SlovENSkU

úrad práce, sociálnych vecí a rodiny spracúva na mesačnej báze dáta o zamest-
nancoch, ktorí majú cudziu štátnu príslušnosť. Vďaka informačným kartám, 
ktoré sú zamestnávatelia povinní mesačne odovzdávať príslušným úradom 
práce, sú dostupné pomerne presné a spoľahlivé štatistiky o zamestnávaní cu-
dzincov podľa pohlavia, miesta (okresu) zamestnania, krajiny pôvodu a veku.

ku koncu roku 2011 bolo podľa evidencie ústredia práce, sociálnych vecí 
a rodiny zamestnaných na Slovensku 22 150 cudzincov, z ktorých výraznú 

väčšinu, až 80% (17 558), tvoria muži. čo sa týka krajiny pôvodu, 75% cu-
dzincov pracujúcich na Slovensku ku koncu roka 2011 pochádzalo z inej 
krajiny EÚ/EHP, čo je pravdepodobne spôsobené ľahším prístupom na trh 
práce pre cudzincov z týchto krajín ako v prípade cudzincov z tretích krajín. 
ku koncu roka 2011 pracovalo na Slovensku 5171 cudzincov z tretích krajín 
a z tohto počtu necelú tretinu tvorili ženy. 

tabuľka č. 1 uvádza prehľad desiatich najčastejších krajín pôvodu zamest-
naných cudzincov samostatne za krajiny Eú/Ehp a tretie krajiny. Najväčší 
počet zamestnancov na Slovensku v súčasnosti tvoria zamestnanci pôvo-
dom z Rumunska, českej republiky a Poľska. z tretích krajín zas dominujú 
zamestnanci z Ukrajiny, kórejskej republiky a Srbska. 

tabuľka č. 2 ukazuje presnejšie, že na slovenskom trhu práce naozaj výraz-
ne prevažujú cudzinci z iných krajín EÚ a EHP, tí tvoria 76,8% všetkých za-
mestnaných cudzincov. Ďalej prevažujú výrazne muži nad ženami – podiel 
mužov na celkovom počte cudzincov je 79,1%, kým žien len 20,9%. Šta-
tistiky úpSVaR ukazujú, že tento trend v oblasti zamestnávania cudzincov 
prevláda na Slovensku už niekoľko rokov, i keď sa postupne zvyšuje počet 
zamestnaných cudzincov, stále platí, že sú to najmä cudzinci z iných krajín 
Eú/Ehp a že za prácou prichádzajú skôr muži ako ženy.

tabUľka č. 2  PočEt a PodiEl ZamEStNaNýcH cUdZiNcov  
Podľa kRajiNy PôvodU a PoHlavia k 31.12.2011. 

muži Ženy Podiel SPolU
občana tretích krajín 3786 1372 23,20% 5158
občania EÚ a EHP 13772 3255 76,80% 17027
Podiel 79,10% 20,90% 100,00%
SPolU 17558 4627 100,00% 22185

Zdroj: vlastné prepočty na základe štatistiky UpSVaR o zamestnávaní cudzincov, dostupné 
na www.upsvar.sk.

počet zamestnaných cudzincov nie je rovnomerný v jednotlivých krajoch 
SR. Najvyšší počet zamestnaných cudzincov je v bratislavskom kraji, kde 
pracuje takmer 40% všetkých cudzincov zamestnaných na Slovensku. 
o niečo menej zamestnaných cudzincov je v trnavskom (19,3%) a Nit-
rianskom kraji (13,6%). Ďalších takmer 20% zo všetkých zamestnaných cu-
dzincov je zamestnaných v trenčianskom, Žilinskom alebo košickom kraji. 
Najmenej zamestnaných cudzincov bolo evidovaných v prešovskom a Ban-
skobystrickom kraji.

čo sa týka zamestnaných cudzincov z tretích krajín, z tabuľky č. 3 vyplýva, 
že ich najvyšší počet je v Bratislavskom kraji, kde ich celkovo pracuje 2145. 
V prípade niektorých ďalších krajov je síce počet pracujúcich cudzincov 
z tretích krajín výrazne nižší v porovnaní s Bratislavským krajom, ale ich 
podiel na celkovom počte zamestnaných cudzincov v kraji je vyšší. týka sa 
to napríklad Žilinského a košického kraja, kde cudzinci z tretích krajín tvo-
ria 49,8% v prípade Žilinského kraja a 30,2% v prípade košického kraja. 

počty zamestnaných cudzincov podľa jednotlivých krajov súvisia s množ-
stvom dostupných pracovných príležitostí. platí teda, že cudzincom sa 
rovnako ako ostatným obyvateľom darí zamestnať najmä v tých regiónoch 

tabUľka č. 1  ZamEStNaNí cUdZiNci Na SlovENSkU Podľa kRajiNy PôvodU a PoHlavia k 31.12.2011.

krajiny EÚ, EHP a švajčiarsko tretie krajiny
Spolu muži Ženy Spolu muži Ženy

Rumunsko 4513 3539 974 Ukrajina 998 647 351

česko 3227 2430 797 kórejská republika 885 844 41
poľsko 2196 1656 540 Srbsko 505 399 106
maďarsko 2164 1895 269 Vietnam 294 184 110
Nemecko 831 704 127 Spojené štáty 284 187 97
Francúzsko 818 738 80 čína 281 207 74
Bulharsko 727 638 89 Rusko 255 116 139
taliansko 608 562 46 thajsko 159 5 154
Rakúsko 591 532 59 India 143 120 23
Veľká Británia 434 337 97 chorvátsko 127 108 19

Zdroj: vlastné prepočty na základe štatistiky UpSVaR o zamestnávaní cudzincov, dostupné na www.upsvar.sk.
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Slovenska, kde je viac pracovných príležitostí. Je možné predpokladať, že 
najmä v prípade zahraničných firiem sú často jazykové znalosti cudzincov 
výhodou oproti ostatnej populácii, preto je zamestnaných cudzincov viac 
tam, kde je aj viac zahraničných firiem. 

Nasledujúci graf č. 1 ilustruje podiel zamestnaných cudzincov z iných Eú/
Ehp krajín a cudzincov z tretích krajín podľa jednotlivých krajov. kým v prie-
mere tvoria cudzinci z krajín EÚ/EHP 80% z celkového počtu zamestna-
ných cudzincov v prípade niektorých krajov je ich podiel o niečo nižší. Na-
príklad v Žilinskom kraji len okolo 50% zamestnancov tvoria cudzinci z Eú/
Ehp, zvyšných 50% tvoria štátni príslušníci tretích krajín. V košickom kraji je 
pomer zamestnaných cudzincov z Eú/Ehp krajín a tretích krajín 70%:30%. 
V prípade Žilinského kraja je to pravdepodobne ovplyvnené predovšetkým 
činnosťou automobilového závodu kia, v ktorej pracuje množstvo zamest-
nancov pochádzajúcich z Južnej kórei. V košickom kraji výraznejší podiel 
pracujúcich cudzincov z tretích krajín ovplyvňuje vyšší počet zamestnancov 
z Ukrajiny, ktorí tvoria najvyšší podiel zamestnaných cudzincov z tretích 
krajín v tomto kraji a prirodzene sa tu vyskytujú vo vyššom počte, keďže 
košický kraj hraničí s Ukrajinou. 

Nad celoslovenským priemerom sa potom nachádzajú banskobystrický, 
Prešovský, Nitriansky a trnavský kraj, v ktorých absolútnu väčšinu zamest-
naných cudzincov tvoria práve cudzinci z Eú/Ehp. 

GRaf č. 1  PodiEl ZamEStNaNýcH cUdZiNcov Z kRajíN EÚ/EHP  
a ZamEStNaNýcH cUdZiNcov Z tREtícH kRajíN (ktoRí 
SÚ ZamEStNaNí Na ZákladE PovolENia Na  
ZamEStNaNiE, alEbo Na ZákladE iNfoRmačNEj  
kaRty) v jEdNotlivýcH kRajocH SR k 31.12.2011. 

Zdroj: vlastné prepočty na základe štatistiky UpSVaR o zamestnávaní cudzincov, dostupné 
na www.upsvar.sk.

V tabuľke č. 4 uvádzame prehľad vybraných okresov, v ktorých je počet 
zamestnaných cudzincov najvyšší. V prípade všetkých uvedených okresov 
je to viac ako 500 zamestnaných cudzincov. tak ako v celoslovenských šta-
tistikách, i v prípade okresov prevažujú okresy bratislavského kraja. Ďalej 
sa v tabuľke objavujú okresy, ktoré sú zároveň sídlami krajských miest (Nit-
ra, Žilina, trnava). Vzhľadom na vyšší počet pracovných miest vo väčších 
mestách je to celkom pochopiteľné. 

zaujímavý je pomerne vysoký podiel zamestnaných cudzincov v okre-
soch Galanta a komárno. V prípade Galanty ide o vysoký podiel zamest-
nancov z tretích krajín (celkovo ich tu pracuje 326 – 27,8%), čo sa dá 
vysvetliť tým, že v regióne je významným zamestnávateľom Samsung, 
ktorý zamestnáva aj cudzincov, najmä z Vietnamu a kórei. V prípade 
komárna ide predovšetkým o zamestnancov z krajín Eú. z tretích krajín 
je tu menej ako 50 zamestnancov. V tomto prípade sa dá predpokladať, 
že ide prevažne o občanov maďarska, ktorí tu žijú, alebo dochádzajú 
za prácou.

tabUľka č. 4 vybRaNé okRESy S Najvyšším Počtom ZamESt-
NaNýcH cUdZiNcov k 31.12.2011.

okresy s najvyšším 
počtom zamestnaných 
cudzincov

Zamestnaní 
cudzinci z tretích 
krajín

Zamestnaní 
cudzinci z krajín 
EÚ/EHP

Spolu

Bratislava i 577 2211 2788
Bratislava ii 485 1729 2214
trnava 277 1637 1914
Bratislava iii 292 1047 1339
Galanta 326 846 1172
Nitra 198 705 903
Žilina 493 361 854
Komárno 48 803 851
Bratislava V 214 490 704
Bratislava iV 209 479 688
košice iV 157 479 636
malacky 128 403 531

Zdroj: Štatistika úpSVaR o zamestnaných cudzincoch, dostupné na: www.upsvar.sk.

b: PodNikaNiE
Slovenská legislatíva umožňuje cudzincom na Slovensku podnikať, avšak 
opäť podobne, ako v prípade zamestnania, podmienky pre začatie pod-
nikania sú iné pre cudzincov z iných členských krajín EÚ/ EHP a iné pre 
štátnych príslušníkov tretích krajín (krajín mimo Eú a Ehp). Druhá spo-
mínaná skupina musí splniť zákonom stanovené podmienky, aby mohla 
získať pobyt na účel podnikania. znamená to, že žiadateľ musí predlo-
žiť doklad na základe, ktorého je oprávnený v SR podnikať (ako fyzická 
osoba napr. živnostenský list) a musí preukázať, že na obdobie, počas 
ktorého plánuje na Slovensku podnikať, disponuje dostatočnou finanč-
nou hotovosťou. V súčasnosti musí cudzinec dokladovať jednak finančné 
zabezpečenie svojho pobytu a finančné zabezpečenie podnikania. zákon 
požaduje, aby finančné zabezpečenie pobytu cudzinec preukázal vo výške 

tabUľka č. 3  ZamEStNaNí cUdZiNci Podľa kRajov, Podľa kRajiNy PôvodU a Podľa PoHlavia k 31.12.2011.

kraj
Počet cudzincov z krajín EÚ a EHP Počet cudzincov z tretích krajín Počet cudzincov spolu
Spolu muži Ženy Spolu muži Ženy Spolu muži Ženy

Ba 6678 5400 1278 2145 1463 682 8823 6863 1960
tt 3460 2716 744 817 617 200 4277 3333 944
NI 2554 2181 373 458 371 87 3012 2552 460
tN 1243 982 261 341 297 44 1584 1279 305
KE 937 760 177 406 307 99 1343 1067 276
za 660 463 197 656 512 144 1316 975 341
po 784 638 146 170 115 55 954 753 201
BB 711 632 79 165 104 61 876 736 140
Spolu 17027 13772 3255 5158 1437 468 22185 17558 4627

Zdroj: vlastné prepočty na základe štatistiky UpSVaR o zamestnávaní cudzincov, dostupné na www.upsvar.sk.
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životného minima na každý mesiac pobytu, ak dĺžka pobytu presiahne 
rok, musí preukázať zabezpečenie v sume 12-násobku životného minima 
(2 278EUR)3. Finančné zabezpečenie podnikania znamená, že cudzinec, 
ktorý sa chystá podnikať na území SR ako fyzická osoba musí disponovať 
20-násobkom životného minima (čo je v súčasnosti 3 797 EUR), v prípade 
že koná v mene alebo bude konať v mene obchodnej spoločnosti alebo 
družstva musí mať finančné zabezpečenie podnikania v sume 100-násob-
ku životného minima (18 983EUR)4. Napríklad cudzinec, ktorý sa chystá 
podnikať na Slovensku ako živnostník dlhšie ako rok, musí preukázať, že 
pri podávaní žiadosti o prechodný pobyt na účel podnikania disponuje 
sumou, ktorej výška je momentálne 6 075 EUR. 

cudzinci z iných členských krajín Eú a krajín Ehp musia tiež disponovať do-
kladom, na základe ktorého sú oprávnení podnikať, avšak nemusia žiadať 
o povolenie na pobyt. ich pobyt na území SR sa len eviduje. 

počas podnikania na Slovensku sa na činnosť cudzinca vzťahujú všetky re-
levantné právne predpisy upravujúce podnikanie platné na území SR. cu-
dzinec/podnikateľ z tretej krajiny však musí v porovnaní s ostatnými pod-
nikateľmi na základe daňového priznania preukázať, že jeho podnikanie 
nie je stratové. V opačnom prípade by mohlo prísť k tomu, že mu nebude 
udelené ďalšie povolenie na prechodný pobyt na účel podnikania, alebo 
mu bude toto povolenie zrušené. podnikajúci cudzinci majú rovnaké povin-
nosti týkajúce sa odvodov na sociálne a zdravotné poistenie ako občania 
SR, ktorí podnikajú.

podnikanie cudzincov na Slovensku sa riadi predovšetkým nasledujúcimi 
právnymi normami: zákon č. 455/1991 z.z. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 z.z. 
obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 404/2011 z.z. 
o pobyte cudzincov. 

kompetencie v tejto oblasti majú predovšetkým obvodné úrady, ktoré vy-
dávajú živnostenské listy, obchodný register, daňové úrady, atď. V oblasti 
podnikania cudzincov má od januára 2012 významnú kompetenciu minis-
terstvo hospodárstva SR, ktoré sa vyjadruje k podnikateľským zámerom 
cudzincov na území SR a za týmto účelom komunikuje so samosprávou 
v obci, alebo v meste, kde sa chystá cudzinec podnikať. 

NajčaStEjšiE PRoblémy týkajÚcE Sa 
PodNikaNia cUdZiNcov Na SlovENSkU
V oblasti podnikania vystupuje do popredia v prípade cudzincov po-
chádzajúcich z tretích krajín problematika dokladovania finančného 
zabezpečenia pobytu a finančného zabezpečenia podnikania. aby teda 
cudzinec získal povolenie na pobyt na účel podnikania musí preukázať, 
že disponuje pomerne vysokou sumou. Ďalej musí preukázať, že jeho 
podnikanie nie je stratové. tu sa cudzinci dostávajú do znevýhodnené-
ho postavenia oproti občanom SR, ktorých podnikanie nie je takýmto 
spôsobom vôbec kontrolované. občania nenesú v prípade stratového 
podnikania riziko takých sankcií ako cudzinci. Navyše každá podnikateľ-
ská aktivita súvisí s celkovým ekonomickým vývojom, preto je pomer-
ne ťažké dosahovať neustálu ziskovosť podnikania. mnohí podnikatelia 
predovšetkým v začiatkoch podnikania nedosahujú zisky, kým sa ich 
aktivity nestabilizujú. V prípade cudzincov to môže znamenať stratu 
povolenia na pobyt a teda aj komplikáciu (ak nie úplné znemožnenie) 
pobytu na Slovensku. 

podnikajúcim cudzincom ďalej sťažuje situáciu pomerne komplikovaná 
legislatíva týkajúca sa podnikania na Slovensku a nedostatok informácií 
o podnikaní v inom ako slovenskom jazyku. pre podnikateľa z cudziny je 
inými slovami nesmierne ťažké zorientovať sa vo všetkých právach a po-
vinnostiach podnikateľa, pokiaľ neovláda dobre slovenský jazyk, alebo 
mu niekto v tejto oblasti neposkytne pomoc.

Napriek všetkým spomenutým ťažkostiam týkajúcich sa podnikania cu-
dzincov na Slovensku, vnímajú mnohí cudzinci podnikanie ako jedno-
dochšiu formu ekonomickej aktivity než zamestnanie, pretože ich pobyt 
a existencia nie sú závislé od zamestnávateľa a jeho rozhodnutí. 

3 zákon č. 404/2011 z.z. o pobyte cudzincov, §32 odsek 15.
4 zákon č. 404/2011 z.z. o pobyte cudzincov, §32 odsek 7.

štatiStické ÚdajE o PodNikajÚcicH cUdZiNcocH  
Na SlovENSkU

o podnikajúcich cudzincoch na Slovensku nemáme presné štatistické údaje. 
Dáta, ktoré sú dostupné sú neúplné, pretože neuvádzajú všetkých cudzincov, 
ktorí na Slovensku podnikajú. úrad hraničnej a cudzineckej polície uvádza vo 
svojich štatistikách len počty cudzincov, ktorým bolo udelené povolenie na pre-
chodný pobyt na účel podnikania. tieto údaje však zďaleka nevypovedajú o cel-
kovom počte podnikajúcich cudzincov, pretože neobsahujú jednak podnikajú-
cich cudzincov, ktorí majú trvalý pobyt a podnikajú a cudzincov, ktorí pochádzajú 
z inej krajiny Eú/Ehp. títo povolenie na pobyt na účel podnikania podľa zákona 
nepotrebujú. Štatistické prehľady, ktoré uvádza Finančná správa SR, uvádzajú len 
počet registrovaných daňových subjektov ako fyzických zahraničných osôb.

tabuľka číslo 5 uvádza počty cudzincov, ktorým bol udelený prechodný po-
byt na účel podnikania. ako sme už spomenuli, nie sú to všetci podnikajúci 
cudzinci na Slovensku. U cudzincov s trvalým pobytom sa účel ich pobytu ne-
sleduje, preto nie je ani možné zistiť, aká časť z nich na území Slovenska pod-
niká. ako vidno z tabuľky v Bratislavskom kraji podnikala ku koncu roka 2010 
takmer polovica (49,6%) cudzincov s prechodným pobytom na účel podni-
kania. Vyšší počet podnikajúcich cudzincov s prechodným pobytom bol aj 
v košickom (316) a prešovskom kraji (415). celkovo podnikalo k 31.12.2010 
na Slovensku 3018 cudzincov s prechodným pobytom na účel podnikania.

podľa údajov Finančnej správy SR bolo k 31.12.2010 na Slovensku regis-
trovaných 10590 daňových subjektov ako zahraničné osoby, fyzické osoby 
s pobytom mimo územia SR5. tento údaj pravdepodobne najviac zodpove-
dá celkovému počtu podnikajúcich cudzincov na Slovensku.

tabUľka č. 5 PočEt a PodiEl cUdZiNcov S PREcHodNým 
Pobytom Na ÚčEl PodNikaNia Podľa kRajov 
k 31.12.2010

kraj

Počet cudzincov 
s prechodným 
pobytom na účel 
podnikania

Podiel na celkovom 
počte cudzincov  
s prechodným pobytom 
na účel podnikania

Banskobystrický 137 4,50%
Bratislavský 1498 49,60%
košický 316 10,50%
Nitriansky 199 6,60%
prešovský 415 13,80%
trenčiansky 162 5,40%
trnavský 175 5,80%
Žilinský 116 3,80%
celkom 3018 100,00%

Zdroj: Štatistika úhcp, údaje boli poskytnuté na vyžiadanie.

dobRý PRíklad Z PRaxE – One-stOp-shOp pre 
integráciu migrantOv
cudzinci si pri príchode do krajiny, hľadaní zamestnania, alebo pri začatí 
podnikania, musia vybavovať veľké množstvo rôznych potvrdení a povo-
lení. Neznalosť predpisov, nového prostredia a jazyková bariéra im tento 
náročný proces ešte sťažujú. za účelom zjednodušiť proces vybavovania na 
rôznych úradoch portugalsko začalo implementovať tzv. „one-stop-shop“, 
t.j. administratívne strediská pre integráciu migrantov. princíp je koncen-
trovať zástupcov relevantných úradov a poskytovateľov verejných služieb 
pod jednou strechou. Dôležité je, že jednotliví úradníci vo one-stop-shop 
nemajú iba poradnú funkciu, ale tiež kompetenciu priamo na mieste vy-
stavovať potvrdenia a vybavovať žiadosti. zároveň sú školení pre prípady 
cudzincov, na ktorých sa často vzťahujú špecifické predpisy. Výraz one-stop-
-shop pochádza ešte zo začiatku 20. storočia a vznikol v súkromnom sektore 
pre obchody, ktoré ponúkajú rôzne typy tovarov alebo služieb na jednom 
mieste. ako príklad dobrej praxe sa rozšíril už aj do iných krajín Európskej 
únie. Nevyužíva sa len v rámci migračnej a integračnej politiky, ale aj pre 
akékoľvek iné skupiny obyvateľstva.

Viac informácií o one-stop-shop v portugalsku je dostupných na http://
www.oss.inti.acidi.gov.pt/

5 počet daňových subjektov registrovaných na jednotlivých druhoch daní k 31.12.2010. 
dostupné na www.drsr.sk.
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BýVaNiE cUDziNcoV
problematika bývania cudzincov je z hľadiska kvality ich života a integrácie 
do spoločnosti jednou z  najvýznamnejších tém. V zahraničí, v krajinách kde 
je pomer migrantov vyšší ako u nás a kde sa otázkam bývania venuje hlb-
šia pozornosť, sa pomerne často popisuje jav tzv. rezidenčnej segregácie. 
Rezidenčná segregácia predstavuje zvýšenú koncentráciu ľudí s nižším so-
ciálnym statusom, etnických menšín a cudzincov v určitých lokalitách, ale-
bo ich „vytláčanie“ na okraj miest. Na Slovensku bol tento jav pozorovaný 
najmä v prípade rómskych komunít. S týmto typom segregácie sú spojené 
ďalšie negatíva ako najmä nedostatočný prístup ku službám, zvýšená krimi-
nalita, nižšia kvalita bývania a pod., ktoré je pomerne zložité riešiť. preto 
je v oblasti bývania skôr potrebné segregácii predchádzať, ako následne 
riešiť jej negatívne následky. Navyše cudzinci sú v porovnaní s ostatným 
obyvateľstvom zraniteľnejší pretože na rozdiel od domáceho obyvateľstva 
často nemajú podporu rodiny, alebo priateľov, ktorí by im v krízovej situácii 
mohli dočasne poskytnúť útočisko.

Zabezpečenie bývania je v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín 
jednou z podmienok udelenia pobytu. cudzinec, ktorý nevie dostatočne 
preukázať, že si zabezpečil bývanie najmenej na pol roka pobytu (napr. for-
mou nájomnej zmluvy) nespĺňa podmienky pre jeho udelenie. V prípade 
cudzincov z iných krajín Eú/Ehp nie je ich bývanie takýmto spôsobom kon-
trolované, hoci sú podobne ako štátni príslušníci tretích krajín (do 3 dní) 
povinní oznámiť miesto svojho pobytu cudzineckej polícii (do 10 dní odo 
dňa vstupu na územie SR).

právny rámec pre oblasť zabezpečenia bývania cudzincov predstavujú naj-
mä: zákon č. 40/1964 zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, 
zákon č. 182/1993 z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v zne-
ní neskorších predpisov, zákon č. 162/1995 z. z. o katastri nehnuteľností 
a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších 
predpisov; zákon číslo 480/2002 z. z. o azyle a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov. V zmysle týchto právnych pred-
pisov si cudzinec za rovnakých podmienok ako občan SR môže prenajať 
byt alebo kúpiť nehnuteľnosť do osobného vlastníctva. politiku bývania má 
v súčasnosti v kompetencii ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR. táto politika je zameraná na sprístupnenie bývania niektorým 
znevýhodneným skupinám obyvateľstva. z dostupných dokumentov upra-
vujúcich túto oblasť však nie je jasné či aj cudzinci, alebo niektoré kategó-
rie cudzincov, môžeme považovať za znevýhodnenú skupinu obyvateľstva 
v prístupe k  bývaniu. predpokladáme, že by takto mohli byť chápaní najmä 
cudzinci, ktorým Slovensko poskytuje niektorú z foriem medzinárodnej 
ochrany, ako azylanti, osoby s  udelenou doplnkovou ochranou a žiadatelia 
o azyl, bežný ekonomickí migranti sem pravdepodobne nespadajú, ale zá-
roveň sa domnievame, že by medzi nich mohli byť zaradení aj usadení mig-
ranti s trvalým pobytom, alebo cudzinci s udeleným tolerovaným pobytom, 
ktorí sa často nachádzajú v hmotnej núdzi.

Veľká časť bytovej politiky je však ponechaná v súkromnej sfére, závisí 
teda od samotných obyvateľov, ako si svoje bývanie zabezpečia, čo platí 
aj pre cudzincov žijúcich na Slovensku. V rámci bytovej politiky je vytvo-
rený mechanizmus na výstavbu nájomných bytov bežného štandardu 
a nájomných bytov nižšieho štandardu, ktorý majú možnosť mestské 
a obecné samosprávy využiť. takéto byty sa prideľujú na základe kritérií 
stanovenými samosprávami, preto neexistuje vo vzťahu k cudzincom jed-
notný postup v prípade, že by žiadali o takýto byt. Nedostatočný počet 
nájomných bytov je však celkovým problémom bytovej politiky na Slo-
vensku, preto je možnosť využitia tohto nástroja pre zlepšenie bývania 
cudzincov zatiaľ minimálna.

Situáciu v oblasti bývania často riešia zamestnávatelia, ktorí pomáhajú svo-
jim zamestnancom zabezpečiť adekvátne bývanie. Buď ide o sprostredko-
vanie bývania na ubytovniach, prenájom bytu alebo príspevok na bývanie, 
ktoré si cudzinec zabezpečí sám. zamestnávateľ však nemá v tejto oblasti 
voči zamestnancovi – cudzincovi žiadnu povinnosť stanovenú zákonom, 
jeho pomoc teda závisí výlučne od jeho ochoty a možností.

zabezpečenie bývania je proces, ktorý začína etapou vstupnou, resp. nú-
dzovou (akútnou), pokračuje etapou dočasného bývania až po dlhodobej-
šiu integračnú fázu. každá etapa je charakterizovaná istými možnosťami, 

podmienkami, existujúcimi kontaktmi a potrebami cudzinca v prijímajúcej 
krajine - napríklad cudzinci s nízkymi alebo nepravidelnými príjmami sú nú-
tení prekonávať výrazne väčšie prekážky na trhu s bývaním.6 

NajčaStEjšiE PRoblémy týkajÚcE bývaNia 
cUdZiNcov Na SlovENSkU
cudzinci, a to najmä nižšie príjmové skupiny, tvoria obzvlášť zraniteľnú 
skupinu z hľadiska prístupu k bývaniu, pričom ich životnú situáciu cha-
rakterizuje neraz nízka úroveň bývania či nekvalitné bývanie, alebo aj istá 
diskriminácia či znevýhodnenie oproti domácemu obyvateľstvu. Diskri-
minácia na trhu s nehnuteľnosťami je závažným problémom, vlastníci 
domov alebo bytov často nie sú ochotní prenajať alebo predávať byty 
cudzincom, alebo ich majitelia prenajímajú za vyššie nájomné17.

cudzinci z tretích krajín, ktorí žiadajú o povolenie na pobyt na území 
Slovenska, musia preukázať, že majú zabezpečené bývanie (napr. ná-
jomnou zmluvou). týmto sa otázka riešenia bývania pre nich stáva na-
najvýš akútnou a sú často ochotní pristúpiť aj na nevýhodné podmien-
ky, aby túto podmienku pre udeleniu trvalého pobytu splnili.

získanie cenovo dostupnejšieho bývania je často takmer nemožné. časť 
cudzincov býva na rôznych ubytovniach, kde sú ceny nižšie, ale aj štan-
dard bývania je pomerne nízky. keďže sú sociálne nájomné byty celkovo 
nedostupné, v prípade cudzincov je teda takmer nereálne predpokla-
dať, že by sa im v praxi podarilo získať takéto bývanie.

dobRý PRíklad Z PRaxE – Diskusie
„Keď sa mení sociálne okolie, v človeku to prirodzene vyvolá strach,“ 
priznal rakúsky účastník diskusie o spolužití pôvodného obyvateľstva 
a prisťahovalcov z iných krajín. táto diskusia sa realizovala v meste Wie-
ner Neustadt v rámci projektu „hovorme spolu“, ktorý inicioval Referát 
pre integráciu v rámci magistrátu mesta. Diskusie sa v roku 2010 konali 
vo všetkých mestských častiach s účelom zlepšiť dialóg medzi rôznymi 
skupinami obyvateľstva. 

Na úvod diskusie opísal svoje osobné skúsenosti jeden rodený Rakú-
šan a jeden prisťahovalec. Následne účastníci diskutovali o prípadných 
konfliktoch, o ich riešeniach a o tom, ako im v budúcnosti predchádzať. 
mnohé problémy vznikajú preto, lebo sa skupiny obyvateľov medzi se-
bou nepoznajú a obe strany majú predsudky. tie je možné prekonávať 
vzájomnou komunikáciou, spoznávaním sa a porozumením kultúrnych 
či náboženských rozdielov medzi sebou. 

VzDEláVaNiE cUDziNcoV
Vzdelávanie cudzincov je pomerne široká oblasť, kam možno okrem „bež-
ného“ vzdelávania (detí i dospelých) zahnúť aj tému osvojovania si jazyka 
hostiteľskej krajiny (v našom prípade slovenčiny) a tiež problematiku uzná-
vania dokladov o vzdelaní a tiež uznania odbornej kvalifikácie nadobud-
nutej v krajine pôvodu alebo v inej krajine, kde sa cudzinec vzdelával, alebo 
skúseností a odbornej praxe v krajine kde pracoval. 

a: vZdElávaNiE dEtí cUdZiNcov
čo sa týka vzdelávania v materských školách a na základných a stredných 
školách na Slovensku, cudzinci majú rovnaké práva ako občania SR. deti 
cudzincov musia podobne ako deti občianov SR absolvovať povinnú 
školskú dochádzku. Deti cudzincov navštevujú na Slovensku bežné zák-
ladné školy, ale i súkromné alebo cirkevné základné školy (pozri štatistic-
ké údaje nižšie). školský zákon (zákon č. 245/2008 z.z.) sa vzdelávaniu 
detí cudzincov venuje špeciálne v paragrafe 146, ktorý uvádza, že deti 
cudzincov sú vzdelávané za tých istých podmienok ako občania SR, pri-
čom je potrebné organizovať kurzy slovenčiny pre tieto deti, aby si rých-
lejšie osvojili slovenčinu (organizovanie kurzov je v kompetencii krajských 
školských úradov8) a poskytovať učiteľom metodickú podporu v oblasti 

6 koncepcia integrácie cudzincov v Slovenskej republike (2009), s. 24.
7 koncepcia integrácie cudzincov v Slovenskej republike (2009).
8 zákon č. 596/2003 z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, §10, ods.17.
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vzdelávania detí cudzincov (túto úlohu má v kompetencii ministerstvo 
školstva SR). Ďalším dôležitým zákonom v oblastí vzdelávania je zákon č. 
596/2003 z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zákon 
č. 597/2003 z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 
zariadení. 

Dôležitými sú v tejto oblasti kompetencie zriaďovateľov materských, zá-
kladných a stredných škôl (teda najmä samospráv, krajských školských 
úradov a ďalších), ktorí plnia niektoré metodické, organizačné a kontrolné 
funkcie v oblasti vzdelávania. inými slovami zriaďovatelia sú zodpovední za 
vytvorenie adekvátnych podmienok na vzdelávanie pre všetky deti, teda aj 
deti cudzincov.

Dozor nad podmienkami, za ktorých prebieha vzdelávanie vykonávajú 
zriaďovatelia, školské úrady, krajské školské úrady a inšpekcia ministerstva 
školstva.

b: štÚdiUm cUdZiNcov  
Na SlovENSkU
Na slovenských vysokých školách študujú stovky zahraničných študentov 
(pozri štatistiku nižšie), niektorí prichádzajú individuálne ako samoplatite-
lia, iní v rámci vládneho programu krajiny pôvodu. Verejná alebo súkromná 
vysoká škola môže požadovať od cudzincov platenie školného, ktorého 
výšku stanovuje interným predpisom, táto oblasť sa však môže riadiť aj 
bilaterálnymi zmluvami, ktoré má Slovensko uzatvorené s niektorými kra-
jinami, ktorých štátni príslušníci môžu požiadať a získať tzv. vládne štipen-
dium. 

cudzinci študujú na Slovensku niektoré študijné odbory v slovenčine, v tom 
prípade zvyčajne absolvujú pred samotným štúdiom jazykovú prípravu, 
ktorú zabezpečuje vysoká škola. časť cudzincov študuje študijný odbor, 
ktorý si vybrala, v cudzom jazyku, najčastejšie v angličtine. 

medzi študentami/cudzincami sú značné rozdiely, kým niektorí si financujú 
svoje štúdium sami, iní využívajú rôzne štipendiá – niektoré napríklad fun-
gujú tak, že študent získa vo svojej krajine pôvodu štipendium, ale musí sa 
zaviazať, že sa na určité obdobie vráti po skončení štúdia v zahraničí späť. 
Niektorí zahraniční študenti majú tiež záujem pracovať popri štúdiu. zákon 
im to umožňuje, ale pre študentov z tretích krajín stanovuje podmienku, že 
smú odpracovať len 10 hodín týždenne (alebo tomu zodpovedajúci počet 
hodín počas školského roka). 

c: UZNávaNiE dokladov o vZdElaNí 
a odboRNEj kvalifikácii
cudzinci prichádzajúci na Slovensku za prácou, alebo za štúdiom sa stretnú 
s tým, že musia požiadať o uznanie svojich dokladov o vzdelaní buď pre 
akademické účely (napr. ďalšie štúdium), alebo pre profesné účely, teda 
preto, aby mohli vykonávať určitú profesiu. Uznanie dokladov (kvalifikácie) 
pre profesné účely je však omnoho komplexnejší postup, pretože sa posu-
dzuje okrem získaného vzdelania aj prax žiadateľa. Niektoré povolania sú 
špecifické (napr. lekári, architekti a ďalší) a pre ich výkon je potrebné aj vy-
jadrenie príslušnej odbornej organizácie (napr. lekárskej komory, komory 
architektov a pod.). 

Doklady o vzdelávaní posudzuje a rozhodnutie o ich uznaní vydáva Stre-
disko na uznávanie dokladov o vzdelaní pri ministerstve školstva SR. 

V oblasti uznávania dokladov o vzdelávaní a odbornej kvalifikácii je po-
dobne ako v iných oblastiach (napr. zamestnávanie) rozdiel v postavení 
občanov Eú/Ehp a občanov tretích krajín. ak občania tretej krajiny získali 
svoje vzdelanie v tretej krajine a aj výkon povolania (prax) prebiehal v tretej 
krajine, toto vzdelanie a prax nie sú na účely uznania odbornej kvalifikácie 
posudzované rovnako, ako keby boli nadobudnuté v členskom štáte (štáte 
Eú/Ehp).

V ťažkej situácii sa tiež ocitajú cudzinci, ktorí prichádzajú na Slovensko 
bez dokladov. to sa týka najmä žiadateľov o azyl, azylantov, alebo osôb, 
ktoré získali doplnkovú ochranu. keďže títo ľudia odchádzajú z krajín 
pôvodu často urýchlene a z dôvodu prenasledovania, nie je v ich prípa-
de možné, aby disponovali všetkými dokladmi o ukončenom vzdelávaní 
v danej krajine. Vzhľadom na tieto skutočnosti nie je možné ani to, aby 
spätne žiadali svoje krajiny pôvodu o ich vydanie. V dôsledku toho im na 

základe platnej právnej úpravy nemôže byť uznaná ich kvalifikácia a preto 
sa ťažšie uplatňujú na trhu práce a tak nemajú možnosť využiť svoj poten-
ciál v pracovnej oblasti.

právny rámec pre uznávanie dokladov o vzdelaní tvorí predovšetkým zá-
kon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií. Do roku 2008 sa 
tento zákon nevzťahoval na príslušníkov tzv. tretích krajín. až novelou č. 
560/2008 bolo toto zákonné obmedzenie, ktoré nepripúšťalo uznanie od-
bornej kvalifikácie migranta z tretieho štátu, s účinnosťou od 1. 1. 2009 
odstránené. Vďaka odstráneniu tohto základného nedostatku tohto zákona 
môžu v súčasnosti už aj migranti z tretích štátov dosiahnuť uznanie svojej 
odbornej kvalifikácie podľa tohto zákona. závažným nedostatkom sloven-
ského zákona o uznávaní odborných kvalifikácií je jeho terminologická ne-
jednotnosť, ktorá môže viesť až k záveru, že podľa tohto zákona nemožno 
uznať žiadnu odbornú kvalifikáciu získanú v treťom štáte, a to v súvislosti so 
zákonným vymedzením základných pojmov „odborná kvalifikácia“ a „do-
klad o odbornej kvalifikácii“9.

d: jaZykové kURZy, a kURZy  
SlovENSkéHo jaZyka
Dôležitým predpokladom úspešného začlenenia do spoločnosti v prijí-
majúcej krajine je zvládnutie jej štátneho jazyka. koncepcia integrácie 
cudzincov kladie na túto oblasť pomerne veľký dôraz, ale zatiaľ na Slo-
vensku neexistujú kurzy slovenského jazyka pre cudzincov, ktoré by boli 
systematicky financované z verejných zdrojov. táto oblasť je ponechaná 
celkom na cudzincoch a ich schopnostiach a ochote nájsť si a zaplatiť kurz 
slovenského jazyka. 

dostatočná znalosť jazyka je však nielen jednou z podmienok pre uplat-
nenie sa na trhu práce a vytvorenie si sociálnych kontaktov a vzťahov, ale 
je jednou z podmienok pre udelenie štátneho občianstva. ak cudzinec 
požiada o štátne občianstvo SR, je možné mu ho udeliť len v tom prípade, 
ak dostatočne ovláda štátny jazyk, teda slovenčinu. Na overovanie cu-
dzinec absolvuje skúšku z jazyka a základných znalostí o histórii krajiny, 
ktorú realizujú príslušné obvodné úrady v sídle kraja. príprava na takú-
to skúšku je ponechaná priamo na žiadateľa a štát ani obvodné úrady 
neposkytujú žiadne informácie o rozsahu a obsahu skúšky, ktorú musí 
cudzinec absolvovať. 

kurzy slovenského jazyka pre cudzincov poskytujú mnohé jazykové školy 
za komerčné ceny. okrem kurzov, ktoré poskytuje napríklad akadémia 
vzdelávania, štátna jazyková škola a rôzne ďalšie súkromné jazykové 
školy, môžu cudzinci v súčasnosti využiť aj nízkoprahové jazykové kur-
zy, ktoré poskytuje napr. iom medzinárodná organizácia pre migráciu 
a ktoré sú financované z európskych zdrojov10. akadémia vzdelávania má 
pobočky vo viacerých mestách na Slovenku, preto je schopná pokryť zá-
ujem cudzincov o učenie sa slovenského jazyka aj v regiónoch. Jazykové 
kurzy poskytuje aj vo večerných hodinách, čo je dôležité z toho dôvodu, 
aby boli kurzy časovo dostupné aj pre cudzincov, ktorí podnikajú alebo 
pracujú. 

Ďalšie možnosti jazykového vzdelávania poskytuje Ústav jazykovej a od-
bornej prípravy zahraničných študentov (UjoP), ktorý pôsobí v rámci Cen-
tra ďalšieho vzdelávania Univerzity komenského. poskytuje jazykové vzde-
lávanie dospelým (18 rokov a viac)  a podporuje   ich v úsilí integrovať sa do 
spoločnosti, prípadne študovať na univerzitách. 

Nevýhodou takmer všetkých jazykových kurzov je ich cenová náročnosť. 
kurzy sú veľmi drahé, niektoré nie sú dostupné vo všetkých regiónoch 
a niektoré zas vo večerných hodinách. 

9 legislatívne nedostatky slovenskej právnej úpravy a legislatívne návrhy. EURoiURiS, 
dostupné na www.migracia.euroiuris.sk/?q=sk/legislativne_nedostatky_spu

10 http://mic.iom.sk/ 
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NajčaStEjšiE PRoblémy týkajÚcE Sa oblaSti 
vZdElávaNia cUdZiNcov

A: vzdelávanie detí

Deti cudzincov sa zatiaľ neobjavujú na slovenských základných ško-
lách vo vysokých počtoch, i tak však rastie počet škôl a pedagógov, 
ktorí sa s takýmto dieťaťom vo svojej praxi stretli. začiatok vzdeláva-
nia v mnohých prípadoch komplikuje najmä jazyková bariéra, učitelia 
sú často bezradní v  tom, ako pracovať s takýmto žiakom. Rodičia detí 
často riešia túto situáciu tak, že požiadajú niekoho z učiteľov o dou-
čovanie slovenčiny, alebo zabezpečia dieťaťu súkromné doučovanie. 
Jazykové kurzy slovenčiny, ktoré by mali organizovať krajské školské 
úrady, zatiaľ nefungujú. Školy a učitelia sa často sťažujú na nedosta-
točnú organizačnú a metodickú podporu svojich zriaďovateľov a mi-
nisterstva školstva11. 

B: vzdelávanie dospelých/štúdium cudzincov

Študenti majú možno v porovnaní so zamestnanými cudzincami, alebo 
cudzincami, ktorí podnikajú o čosi istejšie postavenie. zvyčajne majú 
menšie problémy so zabezpečením ubytovania, jazykové kurzy sloven-
činy sú pre nich dostupnejšie a pod. časť cudzincov je však v takej fi-
nančnej situácii, že by uvítali možnosť pracovať popri štúdiu. Súčasná 
legislatíva im to umožňuje, avšak len na niekoľko hodín do týždňa. cu-
dzinci z tretích krajín často nemôžu počas letných prázdnin vycestovať 
do zahraničia (na študijný pobyt, za prácou a pod.), ako iní študenti, 
pretože zvyčajne cez leto musia svoj čas venovať obnovovaniu svojho 
povolenia na pobyt na účel štúdia. 

C: uznávanie dokladov

Situáciu v oblasti uznávania dokladov o vzdelávaní a uznávania od-
bornej kvalifikácie je pre cudzincov sťažená pomerne komplikova-
ným postupom, ktorý musia absolvovať, ak chcú získanie uznanie 
svojho vzdelanie a kvalifikácie. Najmä v prípade niektorých profesií 
nestačí len uznanie dokladov o vzdelaní, ale treba tiež vyjadrenie 
príslušného odborného združenia, alebo komory, ktoré uznajú kva-
lifikáciu cudzinca pre potreby výkonu určitého povolania na Slo-
vensku. Niektorí cudzinci nedisponujú dokladmi o svojom vzdelaní. 
Sú to najmä žiadatelia o azyl, ľudia, ktorým bol udelený azyl alebo 
doplnková ochrana. títo ľudia odchádzajú z krajín pôvodu často 
urýchlene a z dôvodu prenasledovania, nie je v ich prípade možné, 
aby disponovali všetkými dokladmi o ukončenom vzdelávaní v da-
nej krajine. Vzhľadom na tieto skutočnosti nie je možné ani to, aby 
spätne žiadali svoje krajiny pôvodu o ich vydanie. V dôsledku toho 
im na základe platnej legislatívy nemôže byť uznaná ich kvalifikácia 
a preto sa ťažšie uplatňujú na trhu práce.

D: kurzy slovenského jazyka

osvojenie slovenčiny vyžaduje od cudzincov nesmiernu námahu, 
ktorú si vyžaduje už len samotný fakt, že slovenčina je pre cudzin-
cov náročný jazyk. Dostupnejšie jazykové kurzy by im určite aspoň 
čiastočne situáciu uľahčili. V súčasnosti sú však jazykové kurzy do-
stupné len vo väčších mestách a sú finančne náročné. cenovo ne-
dostupné sú najmä pre časť cudzincov s nižšími príjmami, prípadne 
cudzincov, ktorí sú časovo veľmi vyťažení. Samotní cudzinci často 
riešia situáciu tak, že sa učia slovenčinu „za pochodu“, alebo si náj-
du individuálne doučovanie slovenčiny, pri ktorom však opäť platí, 
že je finančne náročné. cudzinci, ktorí sa pripravujú na skúšku zo 
slovenčiny kvôli žiadosti o občianstvo, môžu navštevovať kurzy slo-
venčiny, neexistujú však kurzy, ktoré by sa špecializovali na prípravu 
cudzincov na túto skúšku.

11 Viac o tejto problematike je možné nájsť v publikáciách Gažovičová, t. (ed.) (2011) 
Vzdelávanie detí cudzincov – potreby a riešenia. Bratislava: cVEk/NmŠ, ako aj Dráľ, p. 
(ed.) (2011) Vzdelávanie detí cudzincov – príklady dobrej praxe. Bratislava: cVEk/NmŠ,  
publikácie sú dostupné aj online na webovej stránke www.cvek.sk.

štatiStické ÚdajE o vZdElávaNí cUdZiNcov  
Na SlovENSkU

počet detí cudzincov na slovenských základných školách je stále pomerne 
nízky v porovnaní napríklad s deťmi, ktoré sa hlásia k národnostným men-
šinám. Nie je však natoľko zanedbateľný, že by nebolo potrebné sa proble-
matikou ich vzdelávania zaoberať. 

ústav informácií a prognóz školstva spracováva údaje o počtoch detí v ško-
lách podľa národnosti a štátnej príslušnosti, nerozlišuje však medzi deťmi 
cudzincov z Eú/Ehp a tretích krajín. Uvádza iba celkové počty detí s odliš-
nou štátnou príslušnosťou a z nich počet tých, ktoré majú trvalý pobyt na 
území Slovenska. 

materské školy nespadajú pod povinnú školskú dochádzku a teda cudzinci 
nie sú povinní zapisovať deti do materských škôl. Napriek tomu majú mož-
nosť svoje deti do materskej školy prihlásiť a údaje v nasledujúcej tabuľke 
ukazujú, že aj v materských školách je možné sa s deťmi cudzincov stretnúť. 
Na základe dostupných údajov však nie je možné povedať, aká časť cudzin-
cov navštevuje materskú školu, pretože nie je známy presný počet detí cu-
dzincov v predškolskom veku. 

v školskom roku 2011/2012 bolo do materských škôl zapísaných celko-
vo takmer 150 tisíc detí, z ktorých deti cudzincov tvorili len malú časť 
- 0,24 %. takmer polovica týchto detí navštevuje materské školy v Brati-
slavskom kraji – 172. zaujímavé pritom je, že takmer tretina týchto detí na-
vštevuje súkromné materské školy (27%). V cirkevných materských školách 
bolo v tomto školskom roku zapísaných len 5 detí cudzincov. Vysoký podiel 
detí v súkromných materských školách môže byť spôsobený tým, že tieto 
škôlky poskytujú „bilingválny“ prístup k deťom oveľa častejšie, ako štátne 
materské školy. Niektorí rodičia sa možno z tohto dôvodu rozhodujú pre 
súkromné škôlky, keďže materinským jazykom ich detí je pravdepodobne 
iný jazyk než slovenčina. 

tabUľka č. 6 dEti cUdZiNcov v matERSkýcH školácH  
v školSkom RokU 2011/2012

KRAJ celkový 
počet detí

deti s inou 
štátnou 
príslušnosťou 
ako sR

Z toho 
s trvalým 
pobytom

Bratislavský kraj 18893 172 74
trnavský kraj 15467 38 24
trenčiansky kraj 15341 10 6
Nitriansky kraj 17211 50 35
Žilinský kraj 19581 18 14
Banskobystrický kraj 15968 20 15
prešovský kraj 22531 17 11
košický kraj 19138 24 17
Spolu 144 130 349 196

Zdroj: úipŠ, dáta úhrnom za štátne, súkromné aj cirkevné materské školy.

V základných školách je podiel detí cudzincov veľmi podobný ako v mater-
ských školách – 0,25%, opäť najviac (37%) detí cudzincov navštevuje zák-
ladné školy v Bratislavskom kraji. celkový počet detí cudzincov na základ-
ných školách presiahol v školskom roku 2011/2012 počet tisíc. keďže tieto 
deti sú do veľkej miery rozptýlené v rôznych mestách a okresoch, ich podiel 
na počte žiakov v jednotlivých školách je zatiaľ veľmi nízky. 
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tabUľka č. 7  PočEt Žiakov ZákladNýcH škôl S iNoU štátNoU PRíSlUšNoSťoU Podľa kRajov v školSkom RokU 2011/2012

kraj celkový počet 
žiakov

Počet žiakov s inou štátnou 
príslušnosťou ako SR

Z toho počet s trvalým 
pobytom

Bratislavský kraj 39622 378 261
trnavský kraj 41 903 88 59
trenčiansky kraj 43 580 47 35
Nitriansky kraj 17285 106 77
Žilinský kraj 61760 116 51
Banskobystrický kraj 50434 63 50
prešovský kraj 76313 85 80
košický kraj 69010 129 98
Spolu 399 907 1012 711

Zdroj: úipŠ, dáta úhrnom za štátne, súkromné aj cirkevné materské školy.

pri stredných školách sa ukazuje ako veľmi zaujímavý vysoký podiel detí 
cudzincov študujúcich na gymnáziách. až 54 % detí cudzincov, ktoré na-
vštevujú stredné školy na Slovensku, študujú práve na gymnáziách. V cel-
kovej populácii je tento ukazovateľ odlišný, na gymnáziách študuje približne 
33% žiakov bežnej populácie. ak teda deti cudzincov navštevujú strednú 
školu na Slovensku, je vyššia pravdepodobnosť, že navštevujú gymnázium. 
Rovnako však ako v prípade materských škôl nevieme presne povedať, aká 
časť detí cudzincov vo vekovej kategórii, kedy by mohli navštevovať strednú 
školu, strednú školu naozaj aj navštevuje. 

štÚdiUm Na vySokýcH školácH
Na slovenských verejných vysokých školách v súčasnosti študuje niekoľko 
tisíc zahraničných študentov. Väčšina z nich študuje na i. a ii. stupni (baka-
lárskom a magisterskom) vysokoškolského štúdia. Na doktorandskom štúdiu 
na verejných vysokých školách študuje momentálne 152 študentov. cudzinci 
v súčasnosti tvoria približne 3% všetkých študentov na vysokých školách 
v bakalárskom a magisterskom štúdiu a 2,5% v doktorandskom štúdiu. 

Najviac študentov v dennej forme štúdia pochádza z Grécka (až 1093, čo tvorí 
až tretinu všetkých študentov v dennej forme štúdia), českej republiky a Nór-
ska. ostatné poradie najčastejších krajín pôvodu študentov vysokých škôl 
uvádza tabuľka č. 10 Najčastejšie študenti študujú lekárske vedy a zdravot-
níctvo (až 2119 študentov, čo tvorí až 60% všetkých študentov/cudzincov), 
spoločenské vedy (593) a technické vedy (463). pri doktorandskom štúdiu 
prevažujú študenti z českej republiky, poľska, líbye a Srbska. 

tabUľka č. 8  Počty Žiakov – cUdZiNcov Na StREdNýcH školácH v školSkom RokU 2011/2012

kraj Gymnáziá Stredné odborné školy
celkový 
počet 
detí

iná štátna 
príslušnosť 
ako sR

Z toho 
s trvalým 
pobytom

celkový 
počet 
detí

iná štátna 
príslušnosť 
ako sR

Z toho 
s trvalým 
pobytom

Bratislavský kraj 14 128 99 55 14688 34 23
trnavský kraj 7 094 13 13 18510 33 27
trenčiansky kraj 7396 12 8 19815 49 7
Nitriansky kraj 8598 15 13 22162 23 16
Žilinský kraj 12200 36 5 25652 8 4
Banskobystrický kraj 8949 17 12 18813 16 15
prešovský kraj 13 929 11 6 26813 15 11
košický kraj 12827 36 17 22519 19 17
Spolu 85121 239 129 168 972 197 120

Zdroj: UipŠ.

tabUľka č. 9  PočEt štUdENtov S iNým štátNym občiaNStvom v dENNEj foRmE štÚdia Na vEREjNýcH vySokýcH školácH  
v akadEmickom RokU 2011/2012

Stupeň štúdia Počet všetkých študentov Počet cudzincov Z toho ženy trvalý pobyt Z toho ženy
i. a ii.stupeň 123 283 3652 1593 206 90
doktorandské 6144 152 61 8 50

Zdroj: UipŠ.

z hľadiska typu základnej školy, možno povedať, že deti cudzincov navšte-
vujú bežné základné, súkromné i cirkevné základné školy. Napríklad v ak-
tuálnom školskom roku navštevuje súkromné základné školy 158 detí 
cudzincov, čo tvorí viac ako 10 % všetkých detí cudzincov navštevujúcich 
základné školy. V porovnaní s ostatnou populáciou je podiel detí cudzincov 
navštevujúcich súkromné základné školy o čosi vyšší, v ostatnej populácii 
navštevuje súkromné základné školy len približne 1% žiakov. takmer 50 
detí navštevuje aj cirkevné základné školy, predovšetkým v Bratislavskom 
a košickom kraji. 

Deti cudzincov, aj keď v malej miere, ale navštevujú aj špeciálne zák-
ladné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potreba-
mi, konkrétne s určitým typom zdravotného alebo mentálneho postihu 
a žiakov s intelektovým nadaním. celkovo do takéhoto typu škôl chodí 
25 detí cudzincov, pričom najviac – 12 má diagnostikovaný mentálny 
postih, 8 navštevuje školy pre intelektovo nadané deti a ostatné majú 
rôzne typy zdravotného postihu. Regionálne rozdelenie týchto detí je 
pomerne rovnomerné, aj keď najviac z nich navštevuje špeciálne školy 
v bratislavskom kraji. 

Stredné školy sa delia na mnohé typy a študijné odbory, pre účely tejto 
analýzy sme ich rozdelili len na gymnáziá a stredné odborné školy, ktoré 
zahŕňajú všetky typy odborných škôl na Slovensku. 

V prípade gymnázií tvoria žiaci/cudzinci 0,28% všetkých žiakov a v prípa-
de stredných odborných škôl len 0,12% všetkých žiakov.
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dobRý PRíklad Z PRaxE – mama sa učí...
Nastavenie jazykového kurzu má priamy dopad na to, pre koho je dostup-
ný. cudzinci, ktorí sú celý deň v práci, môžu jazykový kurz navštevovať iba 
vo večerných hodinách či cez víkend. pre iných môžu byť práve večerné 
kurzy neprijateľné. Jednou z cieľových skupín integračných politík by mali 
byť ženy - matky v domácnosti. tieto ženy, ktoré nie sú na pracovnom 
trhu, majú často veľmi málo kontaktov s väčšinovým obyvateľstvom a aj 
štátnym jazykom. konkrétne pre matky v domácnosti vo viacerých kraji-
nách Eú vznikli jazykové kurzy s názvom Mama sa učí... (napr. v nemec-
ky hovoriacich krajinách sa program volá Mama lernt Deutsch). kurzy sa 
uskutočňujú priamo v budovách základných či materských škôl v doobed-
ňajších hodinách v čase školského vyučovania. matky, ktoré odprevadia 
ráno svoje deti do školy, následne rovno zostanú na jazykovom kurze. zá-
roveň je v čase kurzu zabezpečený dozor pre menšie deti, ktoré školu či 
škôlku ešte nenavštevujú. kurzy taktiež slúžia ako priestor pre diskusie 
o dôležitých témach ako napr. fungovanie školy, výchova či zdravie detí. 
medzi ďalšie výhody takto nastaveného kurzu patrí celkové posilnenie 
vzťahu a komunikácie medzi rodičmi a učiteľmi školy. V mnohých mes-
tách, ako napr. v meste Viedeň, sú tieto kurzy finančne podporované ma-
gistrátom mesta a realizované v úzkej spolupráci so školami.12 Jazykový 
kurz pochopiteľne nemusí byť len pre matky, ale aj pre otcov. V nemec-
kom meste Frankfurt am main funguje už aj projekt Mama lernt Deutsch 
– Papa auch (mama sa učí nemecky – otecko tiež).13

SociálNE zaBEzpEčENiE 
cUDziNcoV

Sociálne zabezpečenie je súbor nástrojov verejnej politiky, ktoré, nielen 
v prípade cudzincov, slúžia na predchádzanie alebo riešenie kritických 
a krízových životných situácií. Sociálne zabezpečenie je poskytované v rám-
ci troch pilierov sociálnej politiky: sociálne poistenie je v kompetencii So-
ciálnej poisťovne, sociálna podpora (predovšetkým štátne rodinné dávky) 
zase v kompetencii úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Sociálnu pomoc, 
teda pomoc v situácii hmotnej a sociálnej núdze, čiastočne poskytujú úrady 
práce, sociálnych vecí a rodiny (najmä peňažné dávky) a čiastočne mestské, 
obecné, krajské samosprávy a ďalšie inštitúcie (je to najmä pomoc poskyto-
vaná formou sociálnych služieb).

Sociálne poistenie je verejnoprávne poistenie založené na platení odvodov 
a poberaní dávok. Sociálne poistenie tvorí nemocenské poistenie, dôchod-
kové poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie a poistenie v neza-
mestnanosti. Zamestnaným a podnikajúcim cudzincom (aj ich zamest-
návateľom) vyplýva zo zákona povinnosť platiť si sociálne poistenie tak 
isto ako zamestnaným, alebo podnikajúcim občanom. oblasť sociálneho 
poistenia a najmä čerpanie dávok sociálneho poistenia sa okrem slovenskej 

12 Viac informácií je dostupných na www.wien.gv.at/menschen/integration/deutsch-
lernen/mama-lernt-deutsch/

13 Viac informácií je dostupných na: www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=2889&_
ffmpar%5B_id_inhalt%5D=352763

legislatívy (zákon č. 461/2003 z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších 
predpisov) riadi aj legislatívou Európskej únie a medzištátnymi dohodami.

Dávky sociálnej podpory sú štátnymi dávkami, ktoré štát priznáva v niekto-
rých vybraných životných situáciách. z veľkej časti sú tieto dávky tvorené 
tzv. rodinnými dávkami (rodičovský príspevok, prídavok na dieťa a pod.). 
Nárok na rodinné dávky nie je podmienený platením príspevkov, či príj-
movými pomermi oprávnených osôb. Niektoré dávky sociálnej podpory 
sú oprávnení čerpať aj cudzinci, ktorí majú svoj obvyklý pobyt na území 
Slovenskej republiky. 

Prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa14, rodičovský príspevok15, 
príspevok na pohreb16 a príspevok na starostlivosť o dieťa17 sa pri splnení 
podmienok nároku poskytujú všetkým obyvateľom, ktorí majú na území 
Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, teda aj cudzin-
com, ktorí žijú na Slovensku. Ďalšie dávky ako príspevok pri narodení die-
ťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa, príspevok rodičom, ktorým 
sa súčasne narodili tri a viac detí alebo opakovane v priebehu dvoch rokov 
dvojčatá18, príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa19 sa po-
skytujú len občanom s trvalým pobytom a rovnako aj cudzincom s trva-
lým pobytom na území SR. 

Nárok na niektoré štátne sociálne dávky si teda môžu uplatniť aj občania 
krajín mimo Eú/Ehp, ktorí majú udelený prechodný pobyt na území Slo-
venska a ďalej osoby, ktorým bol priznaný azyl, alebo doplnková ochrana.

oblasť sociálnej pomoci tvoria peňažné dávky a sociálne služby, ktoré majú 
riešiť krízovú životnú situáciu. 

Peňažné príspevky na kompenzáciu dôsledkov zdravotného postihnutia 
sa poskytujú na zmiernenie zvýšených osobných nákladov, ktoré ľudia 
so zdravotným postihnutím majú. tieto peňažné príspevky upravuje zá-
kon č. 447/2008 z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého 
zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. podľa 
zákona možno peňažné príspevky na kompenzáciu dôsledkov zdravot-
ného postihnutia poskytnúť len úzkemu okruhu cudzincov. V prípade 
cudzincov z tretích krajín sa táto oblasť okrem slovenskej legislatívy riadi 
medzinárodnými zmluvami (nárok má ten občian tretej krajiny, ktorého 
práva zaručuje medzinárodná zmluva uverejnená v zbierke zákonov). 
podrobnejšie o nároku jednotlivých skupín cudzincov hovorí spomínaný 
zákon č. 447/2008 z.z.

14 zákon č. 600/2003 z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 
z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, §7 odsek 1b)c), §7a odsek a).

15 zákon č. 571/2009 z.z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, §3 odsek 1b).

16 zákon č. 238/1998 z..z. o príspevku na pohreb v znení neskorších predpisov, §3 
odsek 1b).

17 zákon č. 561/2008 z.z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §4 odsek 1c)d).

18 zákon č. 235/1998 z.z. o  príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým 
sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí, alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov 
opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákone v znení neskorších 
predpisov, §3 odsek 1b), §3 a odsek 1a),  §6 odsek 1c).

19 Vyplácanie príspevkov pri náhradnej starostlivosti upravuje zákon č. 627/2005 z.z.  
o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov, 
podmienky vyplácania však súvisia i so zákonom č. 36/2005 z.z. o rodine v znení 
neskorších predpisov, podľa ktorého možno zveriť dieťa do náhradnej starostlivosti 
osobe, ktorá má na území SR trvalý pobyt a je plne spôsobilá na právne úkony,   §45 
odsek 1).  

tabUľka č. 10 štUdUjÚci cUdZiNci Na i. a ii. StUPNi vš štÚdia Podľa štátNEHo občiaNStva v akadEmickom RokU 2011/2012

krajina pôvodu Spolu Z toho ženy S trvalým pobyt v SR Z toho ženy
Grécko 1093 433 10 4
česká republika 397 222 40 23
Nórsko 382 212 1 0
Srbsko 282 135 31 10
Ukrajina 108 53 26 10
Kuvajt 102 1 2 0
cyprus 96 52 1 1
Spojené kráľovstvo 91 38 0 0
Nemecko 82 29 5 3
poľsko 82 39 6 3
Saudská arábia 82 15 3 1

Zdroj: UipŠ.
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ak sa preukáže nárok cudzinca na peňažný príspevok, môže mu byť pri-
znaný za podmienky, že na základe komplexného posudku (vydaného od-
delením posudkových činností príslušného úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny) sa považuje za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím 
s návrhom kompenzovať  sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postih-
nutia niektorým z peňažných príspevkov na kompenzáciu20.

Dávky v hmotnej núdzi sú štátne peňažné dávky, ktoré sa poskytujú v si-
tuácii hmotnej núdze žiadateľa.  tieto dávky majú slúžiť na zabezpečenie 
základných životných podmienok. pre posúdenie nároku na tieto dávky má 
rovnaké postavenie ako občan SR aj cudzinec, azylant, cudzinec, ktorému 
bola poskytnutá doplnková ochrana, odídenec s pobytom na území Slo-
venskej republiky na základe povolenia príslušného orgánu a zahraničný 
Slovák s pobytom na území Slovenskej republiky, ak sa im pomoc nepo-
skytuje podľa osobitných predpisov, alebo podľa medzinárodných zmlúv, 
ktorými je Slovenská republika viazaná21. 

predpisom, ktorý upravuje oblasť poskytovania pomoci v hmotnej núdzi je 
zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedený zákon definu-
je hmotnú núdzu ako stav, keď príjem občana (pre účely tohto zákona aj 
príjem cudzinca) a s ním spoločne posudzovaných osôb nedosahuje sumy 
životného minima určené zákonom o životnom minime. Na riešenie alebo 
zmiernenie hmotnej núdze sa poskytuje dávka a k nej príspevky v hmotnej 
núdzi (príspevok na zdravotnú starostlivosť, aktivačný príspevok, príspevok 
na bývanie, ochranný príspevok)22. posúdenie hmotnej núdze žiadateľa 
a priznanie dávok v hmotnej núdzi je v kompetencii úradov práce, sociál-
nych vecí a rodiny. 

Sociálne služby sú odborné činnosti, ktorých poskytovanie je zamerané na 
prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, jej riešenie alebo zmier-
nenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, 
zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostat-
ný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti. 

poskytovanie sociálnych služieb upravuje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociál-
nych službách a o zmene a o doplnení zákona č. 455/1991 zb. o živnosten-
skom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Nárok na poskytnutie sociálnej služby má podobne ako v prípade príspev-
kov na kompenzáciu dôsledkov zdravotného postihnutia iba pomerne úzky 
okruh cudzincov. V prípade cudzincov z tretích krajín sa táto oblasť riadi 
okrem slovenskej legislatívy medzinárodnými zmluvami. znamená to, že 
cudzincovi z tretej krajiny môže byť poskytnutá sociálna služba v prípade, 
že mu tento nárok vyplýva z medzinárodnej zmluvy medzi krajinou pôvo-
du cudzinca a SR, ktorá bola publikovaná v zbierke zákona. podrobnejšie 
špecifikuje jednotlivé kategórie cudzincov, ktorým môžu byť poberateľmi 
sociálnych služieb zákon č. 448/2008 z.z.

Podporné služby poskytované cudzincom s cieľom pomôcť im v zložitej 
životnej situácii, alebo preventívne pôsobiť, aby takáto situácia nevznikla, 
nie sú zatiaľ považované za sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z. 
z. o sociálnych službách a nie sú ani systematicky financované z verejných 
zdrojov. poskytujú ich medzinárodné alebo domáce mimovládne organizá-
cie, ktoré čerpajú finančné prostriedky zo súkromných, alebo európskych 
zdrojov. 

dôležitú úlohu v oblasti poskytovania podporných služieb cudzincom 
plnia komunity cudzincov, ktoré často pomáhajú cudzincovi po prícho-
de zorientovať sa, poskytnú dôležité informácie, pomoc pri vybavovaní 
potrebných dokladov a dokumentov a pod. tieto komunity opäť vo väčši-
ne prípadov fungujú svojpomocne a dobrovoľnícky a nie sú financované 
z verejných zdrojov. Viaceré výskumy pritom ukázali, že táto pomoc je 
jedinečná a často pre cudzincov prichádzajúcich na Slovensko kľúčová, 
pretože cudzinci ju nenájdu na „bežných“ úradoch, s ktorými prídu do 
kontaktu23. zároveň neexistujú štátom financované inštitúcie, ktoré by 
poskytovali cudzincom pomoc pri zisťovaní informácií o dostupných pod-
porných službách. 

20 koncepcia integrácie cudzincov v Slovenskej republike (2009), s. 36.
21 zákon č. 599/2003 z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých 

zákon v znení neskorších predpisov, § 3.
22 koncepcia integrácie cudzincov v Slovenskej republike (2009), s. 40.
23 pozri napríklad výsledky výskumu spracované v publikácii Gallová kriglerová, E. - kadlečíková, 

J. - lajčáková, J. (2009) migranti – nový pohľad na staré problémy. multikulturalizmus  
a kultúrna integrácia migrantov na Slovensku. cVEk, Bratislava.

zákon o sociálnych službách však nevylučuje, aby boli cudzincom poskyto-
vané sociálne služby v existujúcich zariadeniach sociálnych služieb. prob-
lémom je, či tieto sociálne služby zodpovedajú potrebám, ktoré cudzinci 
majú. Je možné sa domnievať, že sociálne služby sú v prípade cudzincov 
zamerané skôr na riešenie krízovej životnej situácie (umiestnenie v krízo-
vom stredisku, sociálnej ubytovni a pod.), ako prevenciu jej vzniku (sociálne 
a práve poradenstvo, sociálna práca a pod).
 

NajčaStEjšiE PRoblémy v oblaSti 
SociálNEHo ZabEZPEčENia Z HľadiSka 
cUdZiNcov
V porovnaní s občanmi SR sa cudzinci celkovo menej podieľajú na 
čerpaní rôznych dávok a služieb v oblasti sociálneho zabezpečenia 
a to nielen kvôli zákonným obmedzeniam, ale aj kvôli nedosta-
točným informáciám a jazykovej bariére. Sú teda v situácii, kedy 
sa oproti ostatnému obyvateľstvu ľahšie ocitnú v krízovej situácii, 
pričom často nemajú nárok na niektoré dávky a sociálne služby 
alebo sociálne poistenie nedostatočne kryje rizikové situácie, v kto-
rých sa môžu ocitnúť. príkladom môžu byť cudzinky – živnostníčky 
s prechodným pobytom na účel podnikania, ktoré nemajú mož-
nosť nastúpiť na materskú dovolenku, pretože by museli prerušiť 
živnosť, čím by sa zmenil účel ich pobytu na Slovensku. cudzinci 
s prechodným pobytom na účel zamestnania si musia plniť odvo-
dové povinnosti tak isto ako občania SR, i keď nemajú možnosť čer-
pať napríklad poistenie v nezamestnanosti, pretože akonáhle prídu 
o zamestnanie, zruší sa im povolenie na pobyt na účel zamestnania 
a musia vycestovať.

oblasť sociálnych služieb je nastavená tak, že nie je možné niektoré 
aktivity považovať za sociálnu službu poskytovanú cudzincovi, ktorý sa 
ocitol v situácii hmotnej alebo sociálnej núdze. i keď by sme mohli nie-
ktoré podporné služby poskytované nové cudzincom považovať podľa 
zákona o sociálnych službách napríklad za sociálne služby poskytované 
v integračnom stredisku, do skupiny cudzincov, ktorí by práve takéto 
služby potrebovali využívať, by napríklad novo-prichádzajúcí cudzinci 
alebo cudzinci s prechodným pobytom vôbec nespadali, pretože ich 
zákon o sociálnych službách ako prijímateľov sociálnej služby viac me-
nej vylučuje. 

Systém sociálneho zabezpečenia a najmä oblasť poskytovania peňaž-
ných príspevkov na kompenzáciu dôsledkov zdravotného postihnutia 
a poskytovanie sociálnych služieb je v prípade cudzincov z tretích krajín 
pomerne komplikovaná, pretože sa okrem slovenskej legislatívy riadi 
medzinárodnými zmluvami medzi SR a krajinami pôvodu cudzincov.

dobRý PRíklad Z PRaxE – vhODné šírenie 
infOrmácií
mnohé z problémov, ktoré cudzinci majú, sú spôsobené ich nedo-
statočnou informovanosťou o ich právach a povinnostiach v novej 
krajine. preto je v záujme všetkých, aby sa k dostačujúcim a spoľah-
livým informáciám dostali čo najskôr. k tomu im môže dopomôcť 
viacero opatrení. každý novo-prichádzajúci cudzinec, ktorý na Slo-
vensku potrebuje povolenie na pobyt, si ho vybavuje na príslušnom 
oddelení cudzineckej polície. preto môže byť každé oddelenie cudzi-
neckej polície vhodné pre umiestnenie informácií dostupných pre 
cudzincov. okrem letákov so základnými faktami tu môžu byť odkazy 
na relevantné webové stránky a adresy, kde sa cudzinci môžu obrátiť 
o pomoc. 

pre každú komunikáciu s cudzincami platí, že informácie budú najlepšie 
šírené a pochopené, pokiaľ budú sprostredkované buď v materinskom 
jazyku tých, ktorým sú určené, alebo v jazyku, ktorému najlepšie rozu-
mejú. pre ďalšie šírenie aktuálnych informácií v jednotlivých regiónoch 
Slovenska, smerom k cudzincom, ktorí na území mesta či obce žijú už 
dlhšie, je vhodná spolupráca s relevantnými inštitúciami, akými sú mig-
rantské organizácie, ich komunitné či náboženské centrá, ale napríklad 
aj vzdelávacie inštitúcie a školy. 
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zDRaVotNá StaRoStliVoSť 
Súčasná právna úprava týkajúca sa zdravotnej starostlivosti vo vzťahu 
k cudzincom, momentálne priznáva rovnaké práva cudzincom len v ob-
lasti neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Nie všetci, avšak takmer všetci 
cudzinci s legálnym pobytom na Slovensku, musia mať zdravotné pois-
tenie a existenciu tohto poistenia musia dokladovať polícii pri udelení 
pobytu. V rámci celého spektra cudzincov sú však rozdiely v tom, že nie 
všetci cudzinci môžu byť poistení a využívať systém verejného zdravot-
ného poistenia (pozri nižšie). časť cudzincov je teda povinná byť poiste-
ná, ale nemá prístup do systému verejného poistenia ani na dobrovoľnej 
úrovni a preto musia uzatvoriť komerčné zdravotné poistenie, ktoré je 
finančne výrazne náročnejšie. 

Vďaka tomu, prevažná väčšina cudzincov s oprávneným pobytom na 
území Slovenska musí mať nejakú formu zdravotnéhomu poistenia po-
vinne, majú zároveň aj prístup k zdravotnej starostlivosti. problematic-
kým teda skôr zostáva samotné poskytovanie zdravotnej starostlivosti 
cudzincom, ktoré môže byť komplikované jazykovou bariérou, nedo-
statkom informácií o systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti pre 
cudzincov v inom ako slovenskom jazyku a často aj neinformovanosťou 
zdravotníckych pracovníkov o právach pacientov – cudzincov.

verejné zdravotné poistenie  je upravené v zákone č. 580/2004 Z. z. o zdra-
votnom poistení a o zmene a doplnení zákona 95/2002 z.z. o poisťovníctve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. povinnosť byť poistencom verej-
ného zdravotného poistenia má v súčasnosti24:

• cudzinec, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, alebo 
cudzinec, ktorý je zamestnaný u zamestnávateľa so sídlom v Sloven-
skej republike,

• cudzinec, ktorý je samostatne zárobkovo činnou osobu,

• cudzinec, ktorému bol udelený v SR azyl,

• cudzinec, ktorý je študentom z iného členského štátu, alebo zahra-
ničný študent študujúci na škole v Slovenskej republike na základe 
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo 
žiak alebo študent, ktorý je Slovákom žijúcim v zahraničí a študuje 
v Slovenskej republike,

• maloletý cudzinec, ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republiky 
bez zákonného zástupcu alebo fyzickej osoby zodpovednej za jeho vý-
chovu a poskytuje sa mu starostlivosť v zariadení, v ktorom je umiest-
nený na základe rozhodnutia súdu,

• cudzinec zaistený na území Slovenskej republiky,

• cudzinec, ktorý je vo väzbe, alebo vo výkone trestu,

• alebo nezaopatrený rodinný príslušník poistenca, ktorý sa narodil po-
istencovi v inom členskom štáte.

ostatní cudzinci, ako napríklad študenti samoplatcovia, alebo niektoré 
skupiny podnikateľov a rodinní príslušníci cudzincov s pobytom v SR však 
poistení nie sú.

komerčné, súkromné zdravotné poistenie nie je vymedzené zákonom. 
Niektoré kategórie cudzincov, ktoré nemajú povinnosť ani právo byť pois-
tené verejne, si často musia uzatvoriť komerčné zdravotné poistenie, ak je 
to podmienkou k udeleniu pobytu. Bežné komerčné zdravotné poistenie je 
však drahšie ako verejné a stanovuje sa na základe individuálneho posúdenia 
žiadosti cudzinca. V tejto oblasti je však nedostatočná konkurencia, pretože 
súkromné poistenie pre cudzincov ponúka iba jedna zdravotná poisťovňa. 
ak táto poisťovňa odmietne cudzinca poistiť v prípade horšieho zdravotného 
stavu, musí sa poistiť v zahraničí.

ak je cudzinec poistencom verejného zdravotného poistenia, má zaruče-
né rovnaké práva a povinnosti spojené s poskytovaním a úhradou zdravot-
nej starostlivosti ako slovenský občan a poistenec.

poskytovatelia zdravotníckych služieb by však mali byť pripravení na to, že 
cudzinci často nepoznajú natoľko svoje práva ako občania, nie sú obozná-
mení so zabehanými postupmi v oblasti poskytovania zdravotnej starostli-

24 § 3, odsek (3).

vosti, nehovoriac o jazykovej bariére, ktorá komunikáciu lekára a pacienta 
výrazne sťažuje. 

NajčaStEjšiE PRoblémy týkajÚcE Sa 
PoSkytovaNia ZdRavotNEj StaRoStlivoSti 
cUdZiNcom 
cudzinci, ktorí využívajú zdravotnú starostlivosť na Slovensku, často 
spomínajú predovšetkým jazykovú bariéru, ktorá im nielen kompliku-
je komunikáciu s lekárom, ale často nemajú prístup ani k informáciám  
o svojich právach a povinnostiach v oblasti zdravotnej starostlivosti. 
Špecifickou skupinou sú žiadatelia o azyl, ktorí majú tiež nárok na zdra-
votnú starostlivosť, táto však nie je platená z verejného zdravotného 
poistenia, ale je hradená prostredníctvom migračného úradu SR, pod 
ktorý problematika žiadateľov o azyl spadá.

Ďalším problémom je nedostupnosť verejného zdravotného poistenia 
pre niektoré kategórie cudzincov. keďže takmer všetci cudzinci musia mať 
podľa platnej legislatívy uzatvorené zdravotné poistenie, títo cudzinci sú 
nútení uzatvoriť komerčné zdravotné poistenie buď na Slovensku alebo 
v krajine pôvodu, ktoré je však finančne omnoho náročnejšie. 

oBčiaNSka a politická 
paRticipácia cUDziNcoV

občianska a politiká participácia vo všeobecnosti znamená, že cudzinec má 
možnosť podieľať sa na občianskom a politickom živote v krajine a v lokali-
te, v ktorej žije. občianska participácia môže konkrétne znamenať možnosť 
združovať sa s cieľom presadzovania spoločných záujmov, alebo riešenia 
spoločných problémov, zapájať sa do občianskych a kultúrnych aktivít v lo-
kalite, kde cudzinec žije, mať možnosť vyjadrovať sa k verejným záležitos-
tiam. Jedným z dôležitých okamihov nielen v procese občianskej partici-
pácie, ale aj v celom procese integrácie cudzinca, je získanie občianstva. 
Udelenie občianstva má pre cudzincov symbolický i praktický význam. Na-
dobúda všetky práva, ktoré prislúchajú iným občanom krajiny. 

čo sa týka volebného práva cudzinci s trvalým pobytom môžu voliť a byť 
volení vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov a vo voľbách do or-
gánov samosprávy obcí. občania iných krajín Eú majú právo zúčastniť sa 
volieb do Európskeho parlamentu. právo voliť a byť volení v parlamentných 
voľbách, prezidentských voľbách a zúčastňovať sa referenda cudzinec na-
dobúda až získaním štátneho občianstva.

Volebné právo na Slovensku je upravené viacerými právnymi normami, 
z ktorých každá sa vyjadruje aj k volebnému právu cudzincov. ak právna 
úprava hneď v úvode obmedzuje účasť na voľbách len na občanov SR, zna-
mená to, že cudzinci sú automaticky z účasti vylúčení. 

základnými právnymi normami upravujúcimi volebné právo sú: zákon č. 
333/2004 z.z. o voľbách do Národnej rady SR, zákon Slovenskej národnej 
rady č.346/1990 zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskor-
ších predpisov, zákon č. 303/2001 z.z. o voľbách do orgánov samospráv-
nych krajov, zákon č. 46/1999 z.z. o spôsobe voľby prezidenta, o ľudovom 
hlasovaní a o jeho odvolaní a doplnení ďalších zákonov, zákon č. 331/2003 
z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu. 

podmienky a možnosti nadobudnutia občianstva SR upravuje zákon č. 
40/1993 Z.z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskor-
ších predpisov. tento zákon stanovuje podrobné podmienky, ktoré musí 
cudzinec splniť, aby mohol požiadať o štátne občianstvo. môže sa stať, že 
i po splnení všetkých zákonom stanovených podmienok, mu štátne občian-
stvo nie je udelené, pretože na jeho udelenie nie je právny nárok. Žia-
dosť o občianstvo cudzinec podáva na príslušnom obvodnom úrade v sídle 
kraja, ktorý jeho žiadosť posudzuje, preveruje rôzne skutočnosti týkajúce 
sa cudzinca, napríklad, či nie je trestne stíhaný, či si plní povinnosti voči 
štátu. V tomto procese komunikuje obvodný úrad s rôznymi verejnými in-
štitúciami, žiada tiež vyjadrenie samosprávy obce alebo mesta, v ktorom 
cudzinec žije. cudzinec musí ešte ďalej absolvovať skúšku zo slovenského 
jazyka a reálií, ktorá sa koná na príslušnom obvodnom úrade v sídle kraja. 
o žiadosti rozhodne ministerstvo vnútra SR.



informačný bulletin vychádza v rámci projektu Zlepšenie možnos-
tí integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín na lokálnej úrovni, 
ktorý bol podporený z finančných prostriedkov Európskeho fondu 
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NajčaStEjšiE PRoblémy týkajÚcE Sa 
občiaNSkEj a PolitickEj PaRticiPáciE 
cUdZiNcov
Volebnú účasť cudzincov na voľbách, ktorých sa môžu zúčastniť, či už 
ako voliči, alebo volení kandidáti, úrady na Slovensku vôbec nezisťu-
jú. keďže neexistuje žiadna evidencia o účasti cudzincov na voľbách 
(voľbách do orgánov samosprávnych krajov a voľbách do orgánov sa-
mosprávy obcí), nevieme vôbec povedať, či je ich volebná účasť nízka, 
priemerná, alebo vysoká.

Rovnako sa štatisticky nesleduje ani zapojenie cudzincov do občian-
skych aktivít, či už v rámci mimovládnych organizácií alebo iných ob-
čianskych združení a neformálnych skupín. i keď miera občianskej a po-
litickej participácie cudzincov by mohla byť významným indikátorom ich 
integrácie do spoločnosti. 

Na Slovensku však funguje viacero mimovládnych organizácií, ktoré za-
ložili sami cudzinci. Niektoré fungujú len ako neformálne združenia, iné 
majú status právnickej osoby ako občianske združenia. tieto organizácie 
zvyčajne zabezpečujú komunitný a kultúrny život cudzincov, organizu-
jú vzdelávacie podujatia pre majoritu a poskytujú rôzne formy pomoci 
(sociálne a právne poradenstvo) pre prichádzajúcich cudzincov. tieto 
organizácie majú v procese integrácie cudzincov nezastupiteľnú úlohu, 
i keď nie sú systematickejšie podporované zo strany štátu.

V oblasti získavania občianstva je možno za negatívum považovať po-
merne prísne nastavené pravidlá (cudzinec môže podať žiadosť až po 
dlhom časovom období, následne je preverovaný), jazykovú skúšku, 
ktorá nie je štandardizovaná. zároveň musí splniť veľké množstvo admi-
nistratívnych požiadaviek a predložiť množstvo dokumentov a potvrde-
ní, ktorých získanie je časovo aj finančne náročné. avšak ani po splnení 
všetkých podmienok nie je na udelenie občianstva právny nárok. zna-
mená to, že i keď cudzinec splní všetky zákonom stanovené podmienky, 
nemá automaticky nárok na udelenie občianstva SR. 

štatiStické ÚdajE o občiaNSkEj a PolitickEj  
PaRticiPácii cUdZiNcov 

V oblasti občianskej a politickej participácie sú prakticky jedinými dostupný-
mi údajmi informácie o počte udelených občianstiev a zamietnutých žiadostí 
o občianstvo v určitom období. V tabuľke č. 11 uvádzame, koľkým cudzincom 
bolo za rok 2011 udelené štátne občianstvo SR podľa jednotlivých krajov. 
Najvyšší počet občianstiev bol udelený v Bratislavskom kraji (94), o niečo me-
nej občianstiev bolo udelených zastupiteľskými úradmi SR v zahraničí (70), 
kam môžu cudzinci tiež adresovať svoje žiadosti o udelenie občianstva. cel-
kovo bolo v roku 2011 zamietnutých 29 žiadostí o udelenie občianstva.

tabUľka č. 11  PočEt UdElENýcH občiaNStiEv a ZamiEtNU-
týcH ŽiadoStí o UdElENiE občiaNStva Podľa 
KRAJOV ZA ROK 2011

kraj
celkový počet 
udelených 
občianstiev

celkový počet 
zamietnutých žiadostí 
o udelenie občianstva 

Banskobystrický kraj 16 2
Bratislavský kraj 94 11
Nitriansky kraj 30 1
košický kraj 33 7
prešovský kraj 28 1
trnavský kraj 25 2
Žilinský kraj 19 2
trenčiansky kraj 19 1
zastupiteľské úrady SR 70 2
SPolU 334 29

Zdroj: ministerstvo vnútra SR, Sekcia verejnej správy, údaje boli poskytnuté na vyžiadanie.

občianstvo Slovenskej republiky sa udeľuje od roku 1993. od vtedy 
sa počet udelených štátnych občianstiev priblížil k číslu 120 tisíc, pri-
čom približne 100tisíc ľudí, ktorým bolo udelené štátne občianstvo 
boli pôvodne občania českej republiky, väčšia časť z nich získala štát-

ne občianstvo hneď v prvých rokoch existencie SR. išlo o špecifický 
prípad, keby bolo občanom čR umožnené zvoliť si aj občianstvo SR, 
napríklad kvôli takým praktickým situáciám ako vlastnenie nehnuteľ-
ností a pod25.

dobRý PRíklad Z PRaxE – raDa pre 
integráciu
cudzinci bez príslušného právneho statusu nemôžu voliť a byť volení 
a ich hlas nie je vždy prítomný vo verejnej diskusii. Napriek tomu sa 
ich mnohé rozhodnutia vo verejnej politike priamo dotýkajú a majú 
na nich iný, často menej priaznivý dopad, než na občanov a majoritné 
obyvateľstvo. preto je dobré vypočuť si ich k mienku k dôležitým poli-
ticko-spoločenským témam. 

za týmto účelom mnohé samosprávy v zahraničí organizujú 
stretnutia a pracovné skupiny, do ktorých cudzincov aktívne pri-
zývajú. Napríklad v rakúskom meste Wiener Neustadt funguje pri 
magistráte mesta orgán „Rada pre integráciu“, ktorá sa stretáva 
minimálne dvakrát do roka a prizývajú sa do nej zástupcovia mig-
rantských združení, ako aj iných relevantných organizácií (mimo-
vládne organizácie, náboženské komunity, školy, zástupcovia poli-
tických strán a iní). Dôležité je myslieť na to, aby sa nerozhodovalo 
„o nich bez nich“. V prípade vysokého počtu cudzincov v meste je 
tiež vhodné, aby sa integrácii v rámci magistrátu venovalo samo-
statné oddelenie, pričom aj na ňom by mali pracovať aj ľudia s mig-
račným pôvodom.

25 zahraničné sťahovanie a cudzinci v Slovenskej republike v roku 2007. s. 38 – 39, 
dostupné na: http://portal.statistics.sk/files/Sekcie/sek_600/Demografia/migracia/
publikacie/zahranicne_stahov_a_cudzinci_v_sr_2007.pdf 


