
Tretie číslo tématického bulletinu Integrácia mig-
rantov na lokálnej úrovni sa venuje na rozdiel od 
predchádzajúcich dvoch čísel bulletinu ešte pod-
robnejšie problematike integrácie na miestnej 
úrovni, teda na úrovni mesta, obce alebo širšieho 
regiónu.

Bulletin prináša čitetaľom informácie o tom, ako 
pristúpiť na miestnej úrovni komplexnejšie a kon-
cepčne k téme integrácie migrantov. I keď už v sú-
časnosti existujú viaceré iniciatívy zamerané na 
zlepšenie integrácie migrantov v určitej lokalite, 
je účelné sa popri alebo pred ich realizáciou pod-
robnejšie zaoberať tým, aká je populácia cudzincov 
v danej lokalite, aká je ich situácia a potreby, ktoré 
inštitúcie majú na miestnej úrovni kompetencie 
v oblasti integrácie cudzincov alebo vykonávajú 
v tejto oblasti nejaké aktivity a či sú na miestnej 
úrovni dostupné rozličné služby na podporu in-
tegrácie cudzincov, či už sú poskytované miestnou 
štátnou správou, samosprávou, mimovládnymi 
organizáciami alebo komunitami cudzincom. Záro-
veň treba brať do úvahy širší kontext danej lokality 
(mesta/obce/regiónu), ktorý je daný demografic-
kým vývojom, ekonomickou situáciou a zameraním 
lokality, vývojom trhu práce atď. Na základe pod-
robného preskúmania viacerých faktorov, ktoré 
môžu ovplyvniť charakter zahraničnej migrácie a in-
tegrácie cudzincov v danej lokalite je možné potom 
stanoviť možné výzvy, s ktorými sa pravdepodob-
ne mesto/obec/región v budúcnosti stretne a tiež 
naplánovať aktivity, ktoré by napomohli zlepšeniu 
integrácie cudzincov na miestnej úrovni. 

Bulletin teda obsahuje konkrétny návod ako 
na miestnej úrovni vypracovať komplexnejšiu 
štúdiu alebo koncepčný materiál zameraný na 
problematiku integrácie cudzincov v konkrétnej 
lokalite. Návrh je inšpiráciou, z ktorej môžu čer-
pať aktéri lokálnych integračných politík, pričom 
je možné použiť len časť z navrhovanej štruktúry 
koncepčného materiálu alebo ju doplniť o ďalšie 
špecifické tématické oblasti. Pre vypracovanie 
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ako PrIsTúPIť k Téme INTegrácIe 
cudZINcov Na mIesTNej úrovNI?

Plánovaniu a realizácii integračných aktivít na miestnej úrovni by malo predchádzať dôkladné zma-
povanie viacerých aspektov integrácie cudzincov. okrem preskúmania situácie migrantov žijúcich 
v lokalite a ich potrieb je tiež dôležité zmapovať aktérov lokálnej integračnej politiky (teda všetky in-
štitúcie, ktorých sa táto téma dotýka) a tiež služby na podporu integrácie migrantov, ktoré sú v danej 
lokalite, alebo v blízkom okolí dostupné. Pre formulovanie výziev a možných opatrení v oblasti integ-
rácie cudzincov je však potrebné zaoberať sa aj širším kontextom, to znamená celkovým charakterom 
lokality, demografickou situáciou, úrovňou infraštruktúry a možnými oblasťami rozvoja mesta/obce/
regiónu do budúcnosti. opatrenia v oblasti integrácie cudzincov je tiež potrebné prepojiť na existu-
júce koncepčné materiály samosprávy, prípadne začleniť túto tému do už existujúcich koncepčných 
materiálov. Zmapovanie všetkých týchto aspektov integrácie migrantov na miestnej úrovni stanoví 
akýsi základný rámec, z ktorého možno vychádzať pri plánovaní a realizácii aktivít na podporu integ-
rácie cudzincov a ktorý možno použiť pre hodnotenie vývoja v tejto oblasti. 

Poznanie a rešpektovanie širšieho kontextu problematiky integrácie cudzincov je dôležitým aspek-
tom plánovania a realizácie konkrétnych politík na lokálnej úrovni. v opačnom prípade aj dobre 
mienené návrhy opatrení môžu fungovať kontraproduktívne. Naviac bez dôsledného zmapovania 
situácie by bolo len ťažko možné zhodnotiť dopad opatrení.

v nasledujúcom texte uvádzame príklad, ako vypracovať na miestnej úrovni koncepčný dokument 
zaoberajúci sa komplexne problematikou integrácie migrantov v konkrétnej lokalite. Niektoré časti 
koncepčného materiálu sú formulované všeobecne, takže je možné ich prebrať a oprieť sa o ne pri 
vypracovávaní koncepčného materiálu pre konkrétne mesto/obec/región. Niektoré časti sú len „ná-
vodom“ na vypracovanie a treba ich doplniť konkrétnymi špecifickými údajmi, je to napríklad časť 
o populácii cudzincov žijúcich v danej lokalite, jej charakteristike a potrebách. 

Podrobnejšie rozpracované kapitoly, ktoré nasledujú, možno použiť ako inšpiráciu pri vypracovávaní 
samostatného koncepčného materiálu o problematike integrácie cudzincov na miestnej úrovni. Nie-
ktoré časti možno tiež zahrnúť do už existujúcich koncepčných materiálov. 

1.  ÚVOdNÁ KApITOLA

Čo všetko by mala/mohla obsahovať úvodná kapitola
okrem priblíženia toho, prečo bol koncepčný materiál vypracovaný a čo je jeho obsahom, by mala 
úvodná kapitola tiež:

– uviesť základnú charakteristiku lokality (mesta/obce/regiónu), pre ktorú je materiál vypracovaný; 

– charakterizovať celkovú populáciu v danej lokalite, demografický vývoj a situáciu na trhu práce; 

– spomenúť možné oblasti rozvoja mesta/obce/regiónu do blízkej i vzdialenejšej budúcnosti; 

– uviesť zdroje informácií (tie najdôležitejšie), z ktorých autori pri vypracovávaní koncepčného 
materiálu čerpali informácie; 

– pomenovať účel vypracovania koncepčného materiálu o integrácii cudzincov na miestnej úrov-
ni a jeho ďalšie použitie; 

– definovať základnú filozofiu mesta/obce pri integrácii cudzincov – uviesť, prečo je prijímanie 
a realizácia opatrení zameraných na podporu integrácie cudzincov dôležitá; 

– obsahovať krátku informáciu o tom, čo všetko koncepčný materiál obsahuje, respektíve, akým 
témam sa venujú jeho jednotlivé kapitoly.

cieľom vypracovania koncepčného materiálu o problematike integrácie cudzincov by malo byť pre-
dovšetkým zmapovanie základných oblastí integrácie cudzincov na miestnej úrovni. okrem cha-
rakteristík a situácie populácie cudzincov by mal obsahovať aj inštitucionálne zabezpečenie tejto 
problematiky, aktivity a popis spolupráce rôznych inštitúcií v tejto oblasti, vnímanie tejto témy a jej 
začlenenie do širších koncepčných materiálov týkajúcich sa rozvoja mesta. koncepčný materiál teda 
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kvalitného koncepčného materiálu je tiež potrebné 
doplniť niektoré špecifické informácie o konkrétnej 
lokalite (meste/obci/regióne). Bulletin obsahuje in-
dície, kde tieto informácie získať a akým spôsobom 
ich spracovať (napr. štatistické údaje o populácii 
cudzincov). 

Návrh vypracovania koncepčného materiálu 
o problematike integrácie cudzincov na miestnej 
úrovni, ktorý nájdete v tomto bulletine, bol inšpi-
rovaný viacerými rámcovými stratégiami integrácie 
cudzincov na miestnej úrovni, ktoré vznikli na zák-
lade spolupráce cveku a regionálnych partnerov1 
pre mestá Košice, Martin, Trnava, Zvolen a mest-
skú časť Bratislava – Staré Mesto. Tieto rámcové 
stratégie integrácie cudzincov pre uvedené mestá 
sú prvými komplexnejšími koncepčnými materiálmi 
spracovanými samostatne pre oblasť integrácie cu-
dzincov na miestnej úrovni a môžu slúžiť ako zdroj 
informácií a nápadov pre ďalšie mestá/obce/regió-
ny a ďalších aktérov, ktorí by mali záujem podobné 
materiály vypracovať. 

Ďalším zdrojom informácií, z ktorého je možné 
v prípade záujmu o problematiku integrácie cudzin-
cov čerpať, je informačná webstránka www.integ-
ration.sk, ktorá sústreďuje informačné materiály 
o problematike začlenenia migrantov do spoloč-
nosti. okrem oficiálnych dokumentov týkajúcich sa 
integrácie migrantov je možné tu nájsť publikácie 
a výsledky výskumov, ktoré vznikli za posledné roky 
na túto tému. v sekcii Pre samosprávy sú zaradené 
materiály, ktoré sa týkajú integrácie migrantov na 
miestnej úrovni a môžu byť užitočné a zaujímavé 
nielen pre pracovníkov krajských, obecných a mest-
ských samospráv, ale aj pre všetky ďalšie inštitúcie, 
ktorých sa integrácia migrantov na miestnej úrovni 
týka. je možné tu nájsť aj prvé dve vydania bulleti-
nu Integrácia migrantov na lokálnej úrovni. v časti 
Blog sú názorové články na aktuálne udalosti týka-
júce sa cudzincov alebo priamo súvisiace s proble-
matikou integrácie cudzincov. 

v časti Kto je kto v oblasti integrácie migrantov 
bulletin prináša prehľad inštitúcií, ktoré sú aktívne 
v oblasti integračnej politiky alebo realizujú aktivity 
zamerané na podporu integrácie cudzincov. Inšti-
túcie sú rozčlenené na štátne inštitúcie, komunity 
migrantov a mimovládne organizácie, pričom krát-
ky popis o každej z nich obsahuje informáciu o tom, 
aké konkrétne kompetencie má daná inštitúcia 
v oblasti integrácie migrantov alebo aké aktivity 
v tejto oblasti vykonáva. 

1 regionálnymi partnermi spolupráce, na základe ktorej 
vznikli rámcové stratégie integrácie cudzincov boli eTP 
slovensko, mestský úrad martin, regionálna rozvojová 
agentúra Trnavského kraja, mestský úrad Zvolen a mestská 
časť Bratislava - staré mesto. aktivity boli zrealizované 
vrámci projektu Zlepšenie možností integrácie štátnych 
príšlušníkov tretích krajín na lokálnej úrovni, ktorý bol 
podporený Európskym fondom pre integráciu štátnych 
príšlušníkov tretích krajín vrámci programu Solidarita  
a riadenie migračných tokov. 

prináša základný vhľad, stanovuje rámec témy integrácie na miestnej úrovni, na základe ktorého 
je možné rozvíjať ďalšie poznanie, aktivity a opatrenia, ktoré môžu v budúcnosti napomôcť efek-
tívnejšiemu zapojeniu cudzincov do života na miestnej úrovni. 

2. KapiTola o proBleMaTiKe inTegrácie cudZincov na 
MieSTnej úrovni 

Čo všetko by mala/mohla obsahovať kapitola o problematike 
integrácie cudzincov na miestnej úrovni 
kapitola by mala stručne popísať:

– kontext integrácie cudzincov na miestnej úrovni;

– základné pojmy1 v oblasti migrácie a integrácie cudzincov/migrantov;

– trendy v oblasti integrácie cudzincov na európskej a národnej úrovni;

– zakotvenie problematiky integrácie cudzincov na miestnej úrovni v európskych a domácich 
koncepčných materiáloch;

– existujúcu legislatívu upravujúcu oblasť integrácie migrantov na miestnej úrovni;

– ak existujú, dôležité strategické dokumenty, opatrenia alebo uznesenia samosprávy mesta/
obce/regiónu týkajúce sa integrácie cudzincov.

Fenomén integrácie cudzincov je úzko spätý s narastajúcou migráciou obyvateľstva. migrácia sa 
stáva čoraz bežnejšou súčasťou života spoločnosti. Časť ľudí sa rozhodne migrovať natrvalo, ďalší 
chcú v inej krajine stráviť len určitú etapu svojho života. Príčiny a motivácie ľudí pre migrovanie 
z krajiny do krajiny sú naozaj veľmi rôznorodé. migrácia znamená veľmi všeobecne presun jednot-
livcov alebo skupín osôb. o zahraničnej migrácii možno hovoriť vtedy, ak sa ľudia sťahujú z jednej 
krajiny do druhej s cieľom usadiť sa v novej krajine natrvalo alebo aspoň na dlhšie časové obdo-
bie. Zvyšujúca sa migrácia, teda presun jednotlivcov alebo skupín jednotlivcov vo vyšších počtoch, 
so sebou prináša aj zvyšujúcu sa kultúrnu a etnickú rozmanitosť. 

Koncom roka 2011 žilo na Slovensku približne 66 000 cudzích štátnych príslušníkov a spolu tvorili 
asi 1,2% celkového obyvateľstva sr (pre vývoj počtu a podielu cudzincov na obyvateľstve sr pozri 
nasledujúcu tabuľku). oproti ostatným krajinám eú možno slovensko charakterizovať ako krajinu, kde 
je počet a podiel cudzincov stále jeden z najnižších. Počet cudzincov sa však najmä od vstupu sr do 
eú rýchlo zvyšuje (za posledných päť rokov sa zdvojnásobil) a preto aj u nás vznikla potreba zaoberať 
sa problematikou integrácie cudzincov do spoločnosti. dôvodom je najmä fakt, že cudzinci majú z hľa-
diska platnej legislatívy v mnohých oblastiach postavenie, ktoré je odlišné od postavenia (povinností 
a právomocí) občanov slovenskej republiky. mnohí však žijú na území slovenska dlhé obdobie, preto je 
potrebné zabezpečiť ich začlenenie na trh práce, v oblasti sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starost-
livosti a podobne, ale aj ich účasť na dianí v spoločnosti prostredníctvom politickej, občianskej a kultúr-
nej participácie. dôležitým aspektom je aj zabezpečiť sociálnu súdržnosť a priaznivé vzájomné vzťahy 
všetkých obyvateľov, či už na úrovni celej spoločnosti alebo na miestnej úrovni. Integračná politika 
môže obsahovať viacero nástrojov, ktoré umožnia dobré prijatie cudzincov majoritnou populáciou. 

vývoj počTu cudZincov a ich podielu na celKovej populácii v Sr od roKu 2005

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
celkový počet cudzincov 25 635 32 153 41 214 52 706 58 322 62 584 66 191
Ich podiel na celkovej populácii 0,48% 0,60% 0,76% 0,97% 1,08% 1,15% 1,22%

Zdroj: ročenky úradu hraničnej a cudzineckej polície, dostupné na: http://www.minv.sk/?rocenky, vlastný prepočet. 

v roku 2009 bola vládou sr prijatá Koncepcia integrácie cudzincov v Slovenskej republike2. straté-
gia je prvým koncepčným dokumentom sr, ktorý sa venuje téme integrácie cudzincov na našom 
území. okrem iného kladie dôraz na zapojenie samospráv do procesu začleňovania migrantov 
do spoločnosti. 

v oblasti definovania dôležitosti úlohy samospráv sa koncepcia integrácie cudzincov opiera o stano-
visko výboru regiónov európskej komisie, v ktorom výbor konštatuje, že: „miestnym orgánom treba 
pomôcť pri riadení procesu integrácie – informáciami a financovaním ako aj rozvíjaním osvedče-
ných postupov, aby sa prisťahovalcom umožnil prístup k službám sociálnej a zdravotnej starostlivosti 
a bývaniu, a tiež zavádzaním programov na ich aktívnu účasť na rôznych aspektoch miestneho živo-
ta, aby sa zapojili do miestnej komunity“3. v oblasti zapojenia samosprávy do problematiky integrá-
cie cudzincov koncepcia integrácie cudzincov uvádza konkrétne nasledujúce opatrenie: 

„Opatrenie 1: Zvýšiť záujem samosprávnych krajov o problematiku integrácie cudzincov, ako aj 
zlepšiť celkovú informovanosť pracovníkov samospráv o migračnej a integračnej politike štátu 
a právnom postavení cudzincov“.

1 Základné pojmy z oblasti migrácie a integrácie cudzincov možno nájsť v bulletine Integrácia migrantov na lokálnej 
úrovni/1, ktorý je dostupný na: http://www.cvek.sk/uploaded/files/2011_10_integracna_politika_web.pdf

2 Bola prijatá uznesením vlády sr č. 338 zo 6.5.2009. v súčasnosti prebiehajú práce na jej aktualizácii. 
3 citované podľa koncepcie integrácie cudzincov v sr, 2009.
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Zameranie pozornosti na problematiku integrácie cudzincov na miestnej úrov-
ni vychádza z predpokladu, že značná časť úspešného zapojenia do spoločen-
ských vzťahov prebieha práve na lokálnej úrovni. okrem nastavenia verejných 
politík a individuálnych charakteristík prichádzajúcich migrantov preto závisí aj 
od toho, ako na tento jav zareagujú aktéri lokálnej integračnej politiky4, ktorí 
ovplyvňujú alebo majú možnosť ovplyvniť mieru úspešnosti integrácie cudzin-
cov do spoločnosti na lokálnej úrovni. Medzi aktérov lokálnej integračnej po-
litiky patrí široké spektrum aktérov, ako napríklad orgány samosprávy, štátnej 
správy na lokálnej úrovni, komerčná sféra, rôzne záujmové združenia (združe-
nia zamestnávateľov, podnikateľov, zamestnancov), občianske združenia a ne-
ziskové organizácie, lokálne médiá, neformálne skupiny (napr. neoficiálne zdru-
ženie cudzincov v danej lokalite). všetci títo aktéri už v súčasnosti ovplyvňujú 
alebo majú možnosť ovplyvniť integráciu cudzincov na lokálnej úrovni.

Z legislatívneho hľadiska sa v oblasti integrácie cudzincov na miestnej úrovni 
možno oprieť predovšetkým o Ústavu slovenskej republiky, zákon č. 460/1992 
Zb. Právny rámec tzv. „migračnej legislatívy“ a integrácie cudzincov je tvorený 
najmä zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov a zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pokiaľ ide o činnosť, úlohy a kompetencie obecných a mestských samospráv, 
tie upravuje predovšetkým zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov. Podľa tohto zákona vykonávajú obecné a mestské samo-
správy svoje kompetencie na určitom území vo vzťahu k obyvateľom mesta 
alebo obce. do kategórie obyvateľov patria aj cudzinci (rovnako občania eú/
eHP ako aj štátni príslušníci tretích krajín), pokiaľ majú na danom území ude-
lené povolenie na prechodný alebo trvalý pobyt podľa zákona o pobyte cu-
dzincov. v praxi to znamená, že obecná a mestská samospráva vykonáva svoje 
kompetencie týkajúce sa obyvateľov mesta a obce rovnako bez ohľadu na ich 
štátnu príslušnosť. Niektoré oblasti výkonu samosprávnych kompetencií sú 
však v prípade cudzích štátnych príslušníkov špecifické a spravujú sa ďalšími 
právnymi predpismi, ktoré upravujú napríklad možnosti účasti cudzincov na 
riadení spoločnosti, akou je volebné právo5, možnosti využívania rôznych dru-
hov verejných služieb, napríklad sociálnych služieb6, vzdelávania7 a podobne. 

obecné a mestské samosprávy nemajú v súčasnosti možnosť priamo 
ovplyvniť rozsah zahraničnej migrácie na svoje územie, majú iba podporné 
(poradné) kompetencie v oblasti udeľovania pobytov, pracovných povolení 
a oprávnení na podnikanie. môžu však významne ovplyvniť proces integrácie 
migrantov na lokálnej úrovni, najmä v oblasti poskytovania rôznych verej-
ných a sociálnych služieb, ako je bývanie, vzdelávanie, alebo kultúrna oblasť. 
Nezanedbateľná je tiež kompetencia plánovania sociálneho a ekonomického 
rozvoja miest a obcí, v rámci ktorej je možné s problematikou migrácie a in-
tegrácie migrantov v krátkej alebo vzdialenejšej budúcnosti počítať8.

3. KapiTola o populácii cudZincov, jej 
charaKTeriSTiKách a SiTuácii v danej 
LOKALITE

Čo všetko by mala/mohla obsahovať kapitola  
o populácii cudzincov, jej charakteristikách a situácii 
v danej lokalite
Popis situácie cudzincov by mal obsahovať:
– vývoj migrácie do danej lokality v uplynulom období a jej trendy;
– charakteristiku populácie cudzincov podľa typu pobytu, pohlavia, 

veku, krajiny pôvodu;

4 I keď na úrovni slovenských miest a obcí zatiaľ ešte nemožno hovoriť o oficiálnej 
integračnej lokálnej politike alebo oficiálne prijatej stratégii, táto politika sa už v 
súčasnosti deje bez ohľadu na to, či je oficiálne pomenovaná alebo nie.

5 Zákon č. 346/1990 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších 
predpisov. Zákon obmedzuje aktívne a pasívne volebné právo cudzincov a právo 
zúčastňovať sa referenda o dôležitých otázkach obce. cudzinci, ktorí majú trvalý pobyt, 
majú volebné právo a môžu byť aj volení.

6 Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.
7 Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
8 Samosprávne kraje vykonávajú svoje kompetencie, podobne ako samosprávy miest a 

obcí, vo vzťahu k obyvateľstvu daného kraja, pričom do kategórie obyvatelia spadajú 
aj cudzí štátni príslušníci, ktorí majú na území samosprávneho kraja trvalý alebo 
prechodný pobyt. samosprávne kraje na slovensku nedisponujú právomocami, na 
základe ktorých by mohli ovplyvniť rozsah a charakter zahraničnej migrácie na svoje 
územie. majú však, podobne ako samosprávy miest a obcí, významné kompetencie 
v oblasti poskytovania mnohých verejných služieb (napr. vzdelávanie, organizovanie 
zdravotnej a sociálnej starostlivosti, plánovanie územného rozvoja).

– charakteristiku situácie cudzincov na trhu práce – počet cudzincov 
zamestnaných v danej lokalite na základe pracovného povolenia, na 
pobyt, alebo evidenčnej karty;

– kategórie cudzincov podľa účelu pobytu – pracujúci, podnikajúci, študu-
júci, cudzinci v ďalších životných situáciách (napríklad zlúčenie rodiny);

– popis komunít cudzincov v danej lokalite a ich aktivít;
– zosumarizovanie základných problémov a bariér, s ktorými sa cu-

dzinci v danej lokalite stretávajú
– špecifikovanie ohrozených skupín cudzincov, alebo cudzincov 

v zvlášť znevýhodnenom postavení. 

Pri bližšom charakterizovaní populácie cudzincov v konkrétnej lokalite (meste/
obci/regióne) je možné čerpať z viacerých informačných zdrojov. dôležitým zdro-
jom informácií sú predovšetkým rozličné inštitúcie, ktoré vedú evidenciu cu-
dzincov a to najmä úrad hraničnej a cudzineckej polície (uHcP), príslušné úrady 
práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré vykonávajú evidenciu niektorých kategórií 
cudzincov, alebo vydávajú pracovné povolenia pre štátnych príslušníkov tretích 
krajín, miestna štátna správa ako napríklad daňové úrady, obvodné úrady a ďal-
šie inštitúcie ako pobočky sociálnej poisťovne, pobočky zdravotných poisťovní 
a podobne. ústav informácií a prognóz školstva disponuje údajmi o počte detí 
cudzincov na materských a základných školách v jednotlivých okresoch9. 

všetky tieto inštitúcie však disponujú údajmi o populácii cudzincov len za 
oblasť, v ktorej pôsobia. väčšina spomenutých inštitúcií údaje o populácii 
cudzincov nespracúva samostatne a aj v prípade, že ich nejakých spôso-
bom sumarizuje a zverejňuje, zvyčajne tieto údaje nie sú členené podľa 
regiónov, okresov alebo na úrovni miest/obcí. Najpodrobnejšie údaje pub-
likuje na svojej internetovej stránke ústredie práce, sociálnych vecí a rodi-
ny, ktoré tu mesačne uvádza počty pracujúcich cudzincov celkovo a podľa 
jednotlivých okresov. Niektoré vybrané údaje o cudzincoch s obvyklým po-
bytom tiež spracúva Štatistický úrad sr, ale tieto údaje opäť nie sú dostup-
né na úrovni regiónov, okresov alebo miest/obcí. 
I v prípade, že uvedené inštitúcie pravidelne nespracúvajú a nepublikujú 
štatistické údaje týkajúce sa cudzincov v oblasti svojho pôsobenia, je mož-
né si tieto údaje vyžiadať na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 
Pri bližšom charakterizovaní situácie cudzincov, ich integračných stratégií, 
problémov, s ktorými sa najčastejšie stretávajú a integračných potrieb je 
tiež možné sa inšpirovať doteraz realizovanými výskumnými projektmi, 
ktorých respondentmi boli rozliční cudzinci. I keď tieto výskumy sa zvyčajne 
nerealizovali v nejakej presne ohraničenej lokalite, je možné z nich čerpať 
typické príklady a situácie zo života cudzincov na slovensku, ktoré sa až tak 
výrazne od lokality k lokalite neodlišujú10.
o situácii cudzincov vo vybranej lokalite by sa dalo veľa informácií zistiť 
prostredníctvom sociologického alebo etnologického výskumu. výskum 
môže kombinovať kvantitatívne i kvalitatívne výskumné metódy. Takýto 
prístup zabezpečuje najpodrobnejšie informácie, je však z finančného i ča-
sového hľadiska náročnejší. 
v neposlednom rade by mohli byť dôležitým zdrojom informácií komu-
nity cudzincov, ktoré sa v mnohých mestách na slovensku už vytvorili. sú 
to formálne alebo neformálne združenia cudzincov, ktoré zvyčajne spájajú 
cudzincov z rovnakej krajiny pôvody, rovnakej etnickej príslušnosti, alebo 
rovnakého náboženstva. Tieto komunity uskutočňujú vo vzťahu k cudzin-
com rôzne aktivity, ale najmä zabezpečujú ich komunitný a kultúrny život 
a pomoc v oblasti ich integrácie. 

4.  KApITOLA O INšTITuCIONÁLNOM pOKRyTí 
proBleMaTiKy inTegrácie cudZincov 
V dANEJ LOKALITE

Čo všetko by mala/mohla obsahovať kapitola  
o inštitucionálnom pokrytí problematiky integrácie 
cudzincov v danej lokalite
kapitola má slúžiť ako prehľad všetkých aktérov, ktorí pôsobia v oblasti 
integrácie cudzincov v danej lokalite, či už majú oficiálne priznané kom-
petencie v tejto oblasti, alebo vykonávajú rozličné aktivity aj bez nich. 

9 www.uips.sk
10 Niektoré výstupy z výskumov týkajúcich sa integrácie cudzincov na slovensku je možné 

nájsť tu: http://www.integration.sk/?cat=9 
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kapitola by mala obsahovať:
– zoznam relevantných inštitúcií a aktérov a ich kontaktov;
– popis ich činnosti a aktivít vo vzťahu k integrácii cudzincov v danej lokalite;

– popis vzájomných vzťahov a komunikácie medzi spomenutými aktér-
mi integračnej politiky na miestnej úrovni; 

– podmienky a bariéry v aktivitách týchto inštitúcií a ich vzájomnej ko-
munikácii.

Na území miest/obcí, alebo väčších územných celkov pôsobí množstvo ak-
térov, ktorí majú určité kompetencie v oblasti integrácie cudzincov. 

významné kompetencie vo vzťahu k cudzincom má predovšetkým miestna 
štátna správa, a to najmä oddelenia cudzineckej polície, ktoré evidujú po-
byty cudzincov z iných krajín eú/eHP a vydávajú povolenia na pobyt v prí-
pade štátnych príslušníkov tretích krajín. Ďalšími dôležitými inštitúciami sú 
úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré v prípade cudzincov z iných 
krajín eú/eHP opäť vykonávajú len ich evidenciu a vydávajú povolenie na 
zamestnanie štátnym príslušníkom tretích krajín. úrady práce, sociálnych 
vecí a rodiny v oblasti zamestnávania cudzincov komunikujú priamo s cu-
dzincami, ale často aj so zamestnávateľmi cudzincov, pre ktorých organizu-
jú k tejto problematike aj informačné stretnutia.

Ďalšie orgány miestnej štátnej správy alebo iné verejné inštitúcie vykonávajú 
svoje kompetencie vo vzťahu k cudzincom podobne ako vo vzťahu k obča-
nom sr s prihliadnutím na špecifiká, ktoré vyplývajú z právneho postavenia 
cudzincov na slovensku – sú to predovšetkým obvodné úrady, ktorý vydáva-
jú cudzincom/podnikateľom živnostenské oprávnenie. obvodný úrad v sídle 
kraja je zároveň inštitúciou, ktorá je oprávnená prijímať žiadosti cudzincov 
o udelenie štátneho občianstva sr a vykonať s ním pohovor. Ďalej sú to da-
ňové úrady, ktoré vykonávajú dohľad nad podnikaním cudzincov, a regionál-
ne pobočky Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní rovnako vo svojich 
oblastiach vykonávajú kompetencie aj vo vzťahu k cudzincom.

Samospráva mesta/obce/regiónu vykonáva tiež svoje kompetencie rovna-
ko voči všetkým obyvateľom mesta opäť s prihliadnutím na určité špecific-
ká, ktoré môžu vyplývať z postavenia cudzincov, napríklad v oblasti voleb-
ného práva, poskytovania sociálnych služieb, vzdelávania a pod. 

výpočet organizácií a inštitúcií možno tiež doplniť o ďalšie organizácie, ktoré 
síce nemajú oficiálne priznanú právomoc v oblasti integrácie cudzincov, ale 
vykonávajú rozličné aktivity na podporu integrácie cudzincov. Takýmito orga-
nizáciami môžu byť vzdelávacie inštitúcie, kde sa cudzinci vzdelávajú alebo si 
zvyšujú svoju kvalifikáciu, zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú vo väčšej mie-
re cudzincov, pracovné agentúry, rozličné mimovládne organizácie zamerané 
na sociálne služby, organizujúce kultúrny život a kultúrne aktivity, poskytujúce 
pomoc a služby špecifickým skupinám obyvateľstva. do aktivít zameraných na 
podporu integrácie cudzincov môžu byť zapojené aj miestne cirkevné spolky 
a cirkevné organizácie. Zoznam inštitúcií by nebol kompletný bez formálnych 
organizácií cudzincov alebo neformálnych komunít, ak v danej lokalite pôsobia. 

5. KapiTola o SlužBách a aKTiviTách 
na podporu inTegrácie cudZincov 
v MeSTe/oBci/regióne

Čo všetko by mala/mohla obsahovať kapitola 
o službách a aktivitách na podporu integrácie 
cudzincov v meste/obci/regióne
kapitola by mala opísať a zhodnotiť:
– dostupnosť všeobecných verejných služieb, ktoré využívajú rovnako 

občania ako aj cudzinci žijúci v lokalite;
– dostupnosť služieb poskytovaných špecificky cudzincom žijúcim  

v lokalite, pričom tieto služby môžu byť poskytované štátnou správou, 
samosprávou, trhovými subjektmi, mimovládnymi organizáciami, ale-
bo neformálnymi združeniam. Špecifickými službami sa myslia najmä 
služby spojené s evidenciou pobytu, integráciou na trh práce, jazykové 
kurzy slovenského jazyka a služby zamerané na začlenenie cudzincov 
do kultúrneho, spoločenského a občianskeho života v danej lokalite;

– úroveň a kvalitu dostupných služieb a základné problémy a bariéry 
pri ich poskytovaní;

– možnosti ďalšieho poskytovania služieb vzhľadom na potreby jed-
notlivých cudzincov alebo komunít cudzincov.

v každej lokalite (meste/obci/regióne) je možné zistiť a popísať dostupnosť 
služieb na podporu integrácie cudzincov. Tieto služby možno rozdeliť na 
dve základné kategórie. Prvou sú všeobecne dostupné verejné služby, 
ktoré sa týkajú cudzincov rovnako ako občanov sr a druhou skupinou sú 
služby špecificky zamerané na situáciu cudzincov. 

všeobecne dostupné verejné služby zahŕňajú výkon verejnej správy 
v mnohých oblastiach a patrí sem naozaj široké spektrum služieb, ktoré sa 
týkajú celého obyvateľstva. Tieto služby poskytujú jednak štátne inštitú-
cie na miestnej úrovni (úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, obvodný úrad, 
finančná správa, polícia apod.), samosprávy a ňou zriadené organizácie 
a ďalšie verejnoprávne inštitúcie (napr. sociálna poisťovňa apod.). 

cudzinci, ktorí prichádzajú do kontaktu s inštitúciami poskytujúcimi vše-
obecné verejné služby, často narážajú na dva základné problémy. Prvým 
je komunikačná bariéra, ktorá vyplýva na jednej strane z toho, že mnohí 
cudzinci a najmä tí, ktorí sú na slovensku kratšie obdobie, neovládajú do-
statočne úradný jazyk, a na druhej strane nedostatočnými jazykovými zna-
losťami pracovníkov týchto inštitúcií. Problémom je aj nedostupnosť infor-
mačných materiálov a celkovo informácií v iných jazykoch ako v slovenčine. 

druhým problémom, ktorý komplikuje kvalitné poskytovanie všeobecne do-
stupných služieb cudzincom, je často neznalosť určitých špecifík, ktoré vyplý-
vajú z postavenia cudzincov na slovensku. Právny status cudzincov je v mno-
hých oblastiach odlišný od právneho statusu občanov slovenskej republiky, 
z čoho často vyplýva aj odlišný výkon verejných služieb vo vzťahu k cudzin-
com. Pracovníci spomínaných inštitúcií často nemajú dostatočné znalosti 
týchto špecifík, pretože neprichádzajú do kontaktu s cudzincami pravidelne 
a nemajú v tejto oblasti ani dostatočné odborné a metodické usmernenia. 

v oblasti poskytovania všeobecne dostupných verejných služieb je vhod-
né sa sústrediť zo všetkých možných oblastí najmä na prístup cudzincov 
k podnikaniu, bývaniu a poskytovaniu zdravotnej starostlivosti. Tieto tri 
oblasti sú dôležitou súčasťou celkovej integrácie cudzinca, preto je vhodné 
zmapovať, aká je situácia a dostupnosť služieb v týchto troch oblastiach pre 
cudzincov žijúcich v danej lokalite.

Služby, ktoré sú určené špecificky cudzincom, sú poskytované buď na zákla-
de toho, že cudzincom vyplýva ich špecifické postavenie z legislatívnej úpravy 
na slovensku (konkrétnym príkladom je evidencia ich pobytu, pracovnej akti-
vity a pod.), alebo je po nich dopyt zo strany cudzincov. cudzinci sa dostávajú 
do situácií, v ktorých sú v porovnaní so zvyšnou časťou populácie v znevý-
hodnenom postavení a špecifické služby im pomáhajú toto znevýhodnenie 
prekonať (príkladom sú služby zamerané na sociálne a právne poradenstvo 
pre cudzincov, jazykové kurzy slovenského jazyka a pod.). Túto skupinu slu-
žieb poskytuje široké spektrum aktérov – štátna správa, trhové subjekty, mi-
movládne a medzinárodné organizácie a charity či cirkvi. 

príkladmi špecifických služieb zameraných na cudzincov sú:

Evidencia pobytu – evidenciu pobytu cudzincov a vydávanie povolení na 
pobyt vykonáva úrad hraničnej a cudzineckej polície prostredníctvom 
oddelení cudzineckej polície (ocP). Táto služba je však pre cudzincov do-
stupná len v devätnástich mestách, ktoré sú sídlami oddelení cudzineckej 
polície. Pre časť cudzincov je ich dostupnosť nižšia a tým je pre nich aj kom-
plikovanejšie plnenie všetkých povinností vo vzťahu k ocP vyplývajúcich zo 
zákona o pobyte cudzincov. 

Integrácia na trhu práce – integrácia na trh práce prebieha predovšetkým 
prostredníctvom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. úrad, práce, soci-
álnych vecí a rodiny vykonáva najmä evidenciu pracujúcich cudzincov, ktorí 
sú zamestnaní na základe tzv. informačnej karty a vydáva povolenia na za-
mestnanie pre niektorých cudzincov z tretích krajín. vo vzťahu k cudzincom 
vykonáva aj ďalšie činnosti, ako je evidencia nezamestnaných, aktívna poli-
tika trhu práce, atď. úrad, práce, sociálnych vecí a rodiny často komunikuje 
aj so samotnými zamestnávateľmi, ktorí zamestnávajú cudzincov, alebo ich 
plánujú zamestnať a poskytuje im informácie o podmienkach ich zamest-
návania. významnú rolu v oblasti integrácie cudzincov na trh práce ďalej 
zohrávajú aj samotní zamestnávatelia, alebo pracovné agentúry, ktoré 
cudzincov zamestnávajú, alebo im sprostredkúvajú zamestnanie. dôležitú 
úlohu má v tomto procese sieť eures, ktorá v spolupráci s rôznymi inštitú-
ciami verejnej správy napomáha integrácii na trhu práce, prispieva k efek-
tívnemu hľadaniu práce pre cudzincov v jednotlivých regiónoch a realizuje 
množstvo lokálnych projektov súvisiacich so skvalitnením poskytovania slu-
žieb v súvislosti s pracovným trhom v rámci cele európskej únie11. 

11 viac informácií na www.eures.sk 
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Právne a sociálne poradenstvo – právne a sociálne poradenstvo je v prí-
pade cudzincov zvyčajne zamerané na riešenie právnych otázok spojených 
s pobytom, zamestnávaním, vzdelávaním a ďalšími oblasťami ich života. 
dôležitá je tiež pomoc cudzincom s orientáciou v rôznych inštitúciách a po-
moc pri komunikácii s nimi. dostupnosť týchto služieb je však v mestách 
a obciach na slovensku pomerne nízka, pretože tieto služby sú poskytované 
len niekoľkými mimovládnymi organizáciami, ktoré týmto fakticky suplujú 
úlohu verejných inštitúcií v poskytovaní pomoci cudzincom v procese ich 
integrácie do spoločnosti12. cudzinci sa môžu síce obrátiť aj na pomoc ko-
merčného právnika alebo advokáta, avšak vzhľadom na častú jazykovú ba-
riéru a finančnú náročnosť je pre nich táto možnosť takmer nevyužiteľná. 

Jazykové kurzy – dostupnosť jazykových kurzov slovenského jazyka pre cu-
dzincov je rôzna. možno povedať, že vo väčších mestách sú zvyčajne tieto 
kurzy poskytované, aj keď ich dostupnosť pre cudzincov nie je bezproblé-
mová, pretože tieto kurzy sú zvyčajne pomerne drahé a často organizované 
v nevhodnom čase/termíne. 

Služby v oblasti kultúrneho a občianskeho života cudzincov – popis služieb 
zameraných na podporu integrácie cudzincov na miestnej úrovni by mal 
tiež obsahovať zmienku o tom, či existujú v danej lokalite aktivity zamerané 
na začlenenie cudzincov v oblasti kultúrneho a občianskeho života, alebo 
aktivity zamerané na prepájanie domáceho obyvateľstva a cudzincov, či už 
prostredníctvom kultúrnych, vzdelávacích, športových, alebo iných aktivít. 
celkovo je táto oblasť integrácie cudzincov často opomínaná a nepripisuje 
sa jej taká dôležitosť ako napríklad integrácii cudzincov na trh práce. Z hľa-
diska rozvoja mesta/obce/regiónu a vytvárania priaznivej atmosféry pre 
bezkonfliktné spolunažívanie je však veľmi významná. 

6. KapiTola o Začlenení proBleMaTiKy 
Migrácie a inTegrácie cudZincov do 
dôležiTých Koncepčných MaTeriálov

Čo všetko by mala/mohla obsahovať kapitola 
o začlenení migrácie a integrácie cudzincov do 
dôležitých koncepčných materiálov
kapitola by mala:

– zhodnotiť, do akej miery existujúce koncepčné materiály na miest-
nej/regionálnej úrovni spomínajú problematiku migrácie a integ-
rácie cudzincov, v ktorých častiach sa o tejto téme zmieňujú, aké 
prístupy a aktivity navrhujú;

– ak koncepčné materiály na miestnej úrovni nespomínajú problema-
tiku zahraničnej migrácie priamo, je dobré podrobne preskúmať, do 
akej miery vytvárajú vôbec predpoklady pre začlenenie témy integ-
rácie cudzincov – najmä v takých oblastiach ako je populačný vý-
voj a jeho prognóza, vývoj trhu práce a rozvoj podnikania, riešenie 
problematiky bývania, sociálnych služieb, vzdelávania, zdravotnej 
starostlivosti a v neposlednom rade aj komunikácie s obyvateľmi 
mesta/obce/regiónu a ich zapojenia do občianskeho a kultúrneho 
života. ak je napríklad jedným zo strategických cieľov samosprávy 
zlepšiť poskytovanie svojich služieb a komunikáciu s obyvateľmi, je 
to dobrý predpoklad pre navrhnutie opatrení, ktoré by smerovali 
k zlepšeniu aj vo vzťahu k cudzincom. Toto východisko môže slúžiť 
na navrhnutie a realizáciu opatrení v tejto oblasti. 

okrem vypracovania samostatného koncepčného materiálu o problemati-
ke integrácie migrantov na miestnej úrovni by bolo z hľadiska plánovania 
rozvoja na miestnej úrovni vhodné začleniť tému zahraničnej migrácie 
a integrácie migrantov aj do existujúcich koncepčných materiálov (napr. 
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, komunitného plánu soci-
álnych služieb a pod.), alebo do koncepčných materiálov, ktoré sú ešte len 
pripravované.

12 Právne a sociálne poradenstvo poskytujú cudzincom na slovensku predovšetkým 
Migračné informačné centrum (mic.iom.sk) prostredníctvom svojich kancelárií v 
Bratislave a v košiciach, zvýhodnenej telefonickej linky (0850 211 478) a e-mailu mic@
iom.int, a mimovládna organizácia liga za ľudské práva (www.hrl.sk). Na slovensku tiež 
pôsobí viacero organizácií, ktoré sa orientujú na pomoc v oblasti integrácie azylantov a 
osôb s doplnkovou ochranou. určité formy pomoci poskytuje cudzincom aj slovenská 
katolícka charita (www.skch.sk) a jej regionálne pobočky. Podrobnejší prehľad 
mimovládnych organizácií je možné nájsť tu: http://www.integration.sk/?page_id=107.

keďže koncepčné materiály sa zvyčajne dotýkajú buď obyvateľstva mesta/
obce/regiónu ako takého, alebo určitej špecifickej kategórie (mládež, star-
ší ľudia), bolo by vhodné pri analýze zloženia obyvateľstva a jeho potrieb 
zohľadniť aj ďalšiu špecifickú skupinu, ktorou sú cudzinci, pretože tí majú 
z legislatívneho hľadiska špecifické postavenie v porovnaní s domácim oby-
vateľstvom (občanmi sr). 

Napríklad pri vypracúvaní alebo aktualizácii Programov hospodárskeho a so-
ciálneho rozvoja by bolo vhodné pamätať na to, že prognózy populačného 
vývoja na slovensku hovoria o postupnom starnutí populácie, ktoré bude 
v budúcnosti spojené s výraznejším dopytom po sociálnych službách, ale aj 
nedostatkom pracovnej sily na trhu práce13. ak sa teda Program hospodár-
skeho a sociálneho rozvoja zameriava na ekonomický rozvoj určitej lokality, 
alebo regiónu je potrebné zohľadniť, že do budúcnosti môže prísť k zvýšenej 
zahraničnej migrácii. Tento predpoklad samozrejme neplatí paušálne a môžu 
existovať miestne špecifiká, ktoré vývoj populácie a aj zahraničnej migrácie 
môžu ďalej ovplyvňovať. koncepčný materiál o integrácii cudzincov by mal 
preskúmať, či existujúci alebo pripravovaný Program hospodárskeho a soci-
álneho rozvoja zohľadňuje širšie trendy vývoja populácie, trhu práce, atď.

7. KapiTola o výZvach a odporúčaných 
opaTreniach pre oBlaSť inTegrácie 
cudZincov na MieSTnej úrovni

Čo všetko by mala/mohla obsahovať kapitola 
o výzvach a odporúčaných opatreniach pre oblasť 
integrácie cudzincov na miestnej úrovni
– kapitola by mala na základe zmapovanej situácie stanoviť, akým vý-

zvam bude pravdepodobne mesto/obec/región čeliť v oblasti zahra-
ničnej migrácie a integrácie cudzincov v určitom časovom horizonte.

– následne by mala obsahovať návrhy odporúčaných opatrení, ktoré 
reagujú na uvedené výzvy. Podľa miery konkrétnosti koncepčné-
ho dokumentu, by kapitola ďalej mohla uviesť aktérov, ktorí budú 
opatrenia realizovať, časový rámec a finančný harmonogram plnenia 
opatrení.

– koncepčný dokument, ktorý by bol konkrétnejšie formulovaný (napr. 
akčný plán) by mal uviesť aj indikátory, na základe ktorých bude 
možné sledovať plnenie jednotlivých opatrení. 

Na základe predchádzajúceho zmapovania dôležitých faktorov ovplyvňujú-
cich rozvoj určitej lokality (mesta/obce/regiónu), populácie cudzincov, in-
štitúcií aktívnych v oblasti integrácie cudzincov a podporných integračných 
služieb je možné naformulovať výzvy, ktorým bude mesto/obec/región 
v súvislosti so zahraničnou migráciou pravdepodobne čeliť a aj aktivity 
a opatrenia, ktorých realizácia by mohla prispieť k lepšej integrácii cu-
dzincov na miestnej úrovni. 

dôvodom, prečo je potrebné sa problematikou integrácie cudzincov na 
miestnej úrovni zaoberať, je, že cudzinci majú v mnohých oblastiach od-
lišné postavenie než občania slovenskej republiky, čo znamená, že sa často 
potýkajú s nemalými problémami a bariérami, pokiaľ sa chcú začleniť do ži-
vota v našej spoločnosti. v prípade dlhodobého neriešenia tejto situácie by 
mohlo dôjsť k situácii, že cudzinci sa stanú sociálne zraniteľnejšou a mar-
ginalizovanou skupinou obyvateľstva. Ich nedostatočná integrácia môže 
spôsobovať aj napätie vo vzájomných vzťahoch s majoritnou populáciou. 
Naopak, aktivity smerujúce k integrácii cudzincov môžu napomáhať jednak 
celkovému rozvoju regiónu, ale aj vyššej sociálnej súdržnosti spoločnosti. 

Nasledujúce výzvy v oblasti zahraničnej migrácie a integrácie cudzincov sú 
naformulované všeobecne a vzhľadom na populačný, ekonomický a celo-
spoločenský vývoj, je vysoko pravdepodobné, že budú aktuálne pre mnohé 
mestá/obce/regióny na slovensku. je teda možné pri vypracovávaní kon-
cepčného materiálu uviesť viaceré, alebo všetky z týchto výziev, zároveň 
by však mali byť doplnené na základe konkrétnych údajov aj špecifickými 
výzvami aktuálnymi pre konkrétne mesto/obec/región. 

13 Bleha, B. - vaňo, B. (2008) Prognóza vývoja obyvateľstva SR do roku 2025 (aktualizácia). 
Bratislava: Inštitút informatiky a štatistiky/výskumné demografické centrum, dostupné 
na: www.infostat.sk/vdc/pdf/prognoza07.pdf. k problematike pracovnej migrácie pozri 
napríklad divínsky, B. (2012) Nové trendy a prognóza pracovnej migrácie v Slovenskej 
republike do roku 2020 s výhľadom do roku 2050. Bratislava: Trexima.
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Výzvy v oblasti zahraničnej migrácie a integrácie cudzincov na miestnej 
úrovni

1. I keď v súčasnosti tvoria cudzinci žijúci v mestách/obciach/regiónoch na 
slovensku malú časť celkovej populácie, je možné predpokladať, že po-
čet a podiel cudzincov sa bude v budúcnosti zvyšovať. postupný nárast 
počtu a podielu cudzincov bude súvisieť s nepriaznivým demografic-
kým vývojom domáceho obyvateľstva a ďalším ekonomickým a spolo-
čenským rozvojom. 

2. rozvoj mesta/obce/regiónu a ekonomický rozvoj môže so sebou pri-
niesť aj zvýšenú pracovnú migráciu, alebo migráciu za podnikaním, 
vzdelávaním a získaním kvalifikácie, prípadne iný typ migrácie. v kon-
krétnej lokalite sa môže v určitom časovom období postupne meniť cha-
rakter migrácie do mesta/obce/regiónu, čo môže so sebou priniesť aj 
zmeny procesu integrácie cudzincov. 

3. charakter migrácie môže v budúcnosti ovplyvniť aj záujem cudzincov 
usadiť sa v meste na dlhšie obdobie alebo natrvalo, čo môže znamenať, 
že určitá časť cudzincov postupne získa občianstvo slovenskej republiky, 
alebo vznikne ďalšia generácia, ktorej rodičia prišli do mesta/obce/regió-
nu zo zahraničia, teda generácia obyvateľov s migrantským pôvodom. 

4. Zvýšenie počtu a podielu cudzincov žijúcich v meste/obci/regióne môže 
zintenzívniť problémy, ktoré už v súčasnosti cudzinci vo svojom každo-
dennom živote pociťujú (napríklad komunikačná bariéra, nedostatočné 
podporné služby pre cudzincov a pod.), ale môže priniesť aj celkové 
nové problémy, na ktoré bude potrebné na miestnej úrovni reagovať 
(napr. obavy domáceho obyvateľstva a nepriaznivé vnímanie cudzincov 
zo strany verejnej mienky). 

5. v budúcnosti môže dôjsť k zvyšovaniu dopytu po rozličných službách 
zo strany cudzincov. môže ísť jednak o bežne dostupné služby verejných 
inštitúcií, pričom bude potrebné zabezpečiť, aby cudzinci mali o týchto 
službách dostatočné informácie a aby sa postupne znižovala komuni-
kačná bariéra vo vzťahu k týmto inštitúciám. môže sa tiež zvýšiť potreba 
dostupnosti rôznych podporných služieb pre cudzincov ako napríklad 
rôzne formy poradenstva, jazykové kurzy, vzdelávania a podobne. 

6. Zmeny v oblasti charakteru migrácie a postupné zvyšovanie počtu a po-
dielu cudzincov budú zároveň znamenať aj zmeny v zložení populácie 
cudzincov. je možné očakávať, že sa postupne zväčšia aj niektoré špe-
cifické skupiny cudzincov žijúcich v meste/obci/regióne ako napríklad 
deti a mládež, starší ľudia, zdravotne hendikepovaní a podobne.

7. vyššie popísané populačné zmeny budú pravdepodobne znamenať výzvu 
pre domáce obyvateľstvo. Bude potrebné sledovať verejnú mienku v ob-
lasti migrácie a integrácie cudzincov a navrhnúť opatrenia, ktoré by viedli 
k vzájomného spoznávaniu, dialógu a spolupráci na miestnej úrovni. 

8. v konkrétnom meste/obci/regióne môžu vyvstať špecifické výzvy, ktoré 
vyplynú z určitých špecifických podmienok, alebo faktorov ovplyvňujú-
cich zahraničnú migráciu a integráciu cudzincov. 

Odporúčané aktivity a opatrenia v oblasti integrácie cudzincov na miest-
nej úrovni

Nasledujúce odporúčania sú naformulované všeobecne a podobne ako v prí-
pade predchádzajúcich výziev je možné pri vypracúvaní koncepčného materi-
álu o problematike integrácie cudzincov použiť niektoré alebo všetky odporú-
čané opatrenia, ktoré by bolo dobré zároveň doplniť o špecifické opatrenia, 
ktoré by mali reagovať na špecifické výzvy v oblasti integrácie cudzincov. 

1. ZBer dáT o populácii cudZincov

Na úrovni lokality (mesta/obce/regiónu) by bolo potrebné pravidelne ma-
povať charakteristiky populácie cudzincov, ich situáciu a problémy, kto-
rým čelia. ako zdroj údajov (kvalitatívnych i kvantitatívnych) môže slúžiť 
najmä miestna štátna správa, ktorá disponuje údajmi o cudzincoch v oblas-
ti, v ktorej vykonáva svoje kompetencie. konkrétne môže byť zdrojom úda-
jov najmä oddelenie cudzineckej polície (celkový počet cudzincov, zloženie 
cudzincov podľa pohlavia, veku, krajiny pôvodu), daňový úrad, obvodný 
úrad, sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, vzdelávacie inštitúcie, atď. 
Ďalším dôležitým zdrojom údajov by mali byť samotní cudzinci žijúci v loka-
lite alebo ich komunity a združenia, pokiaľ nejaké na území mesta existujú. 
Tieto údaje by mali dopĺňať dostupné štatistické dáta a presnejšie ilustro-
vať, aká je situácia cudzincov.

2. pLATfORMA pRE VýMENu INfORMÁCIí

Na miestnej úrovni by bola potrebná výmena informácií medzi aktérmi 
lokálnej integračnej politiky. Týmito aktérmi sú všetky inštitúcie, ktoré na 
miestnej úrovni prichádzajú do kontaktu s cudzincami alebo majú v oblasti 
integrácie cudzincov nejaké kompetencie, prípadne už teraz plnia v tejto 
oblasti nejaké úlohy. v súčasnosti priamo nevyplýva žiadnej inštitúcii verej-
nej správy povinnosť organizovať takéto informačné a koordinačné stretnu-
tia. avšak mnohé príklady zo zahraničia ukazujú, že pre efektívnu integrá-
ciu cudzincov na miestnej úrovni je výmena informácií medzi dôležitými 
hráčmi nevyhnutná14. Z tohto dôvodu by bolo potrebné, aby sa vytvorila 
na miestnej úrovni platforma, ktorá by v súčasnosti plnila aspoň funkciu 
výmeny informácií medzi rôznymi inštitúciami, najmä medzi samosprávou 
mesta, oddelením cudzineckej polície, úradom práce, sociálnych vecí a ro-
diny, regionálnymi pobočkami sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, 
obvodným úradom, daňovým úradom, väčšími zamestnávateľmi, personál-
nymi agentúrami, vzdelávacími inštitúciami, mimovládnymi organizáciami 
a najmä združeniami a komunitami cudzincov. 

3. inTegračný MainSTreaMing

Na miestnej úrovni je potrebné pri plánovaní, navrhovaní a realizácii opat-
rení brať do úvahy situáciu cudzincov, ktorá je v porovnaní s domácim 
obyvateľstvom v mnohých oblastiach špecifická. v niektorých oblastiach 
to znamená, že nie je potrebné samostatne plánovať opatrenia zamerané 
na cudzincov, skôr v rámci existujúcich opatrení a nástrojov myslieť na to, 
že v prípade cudzincov môže byť ich využitie nevhodné, alebo nedostatoč-
né. ako príklad možno uviesť oblasť sociálnych služieb alebo vzdelávania, 
v ktorých je postavenie cudzincov špecifické a je v legislatíve upravené inak 
ako poskytovanie sociálnych služieb alebo vzdelávanie občanov sr. Zohľad-
nenie situácie cudzincov vo všetkých oblastiach výkonu kompetencií verej-
nej správy sa nazýva INTegraČNÝ maINsTreamINg. je to princíp, ktorý 
umožňuje zohľadniť situáciu cudzincov v rámci existujúcich verejných po-
litík bez potreby vytvárania špecifických samostatných politík zameraných 
výlučne na cudzincov. 

4. Zohľadnenie Migrácie a inTegrácie cudZincov pri 
TvorBe Koncepčných MaTeriálov 

Na miestnej úrovni by bolo potrebné aspoň v niektorých koncepčných 
materiáloch zameraných na rozvoj mesta/obce/regiónu zohľadniť proble-
matiku integrácie cudzincov. keďže koncepčné materiály zamerané na roz-
voj sa zvyčajne zaoberajú prognózovaním možného vývoja a plánovaním 
ďalších aktivít a opatrení na miestnej úrovni, bolo by potrebné, aby tieto 
materiály rátali tiež s možnosťou zvýšenia počtu a podielu cudzincov na 
území mesta/obce/regiónu a ďalšími možnými sprievodnými javmi, ktoré 
toto zvýšenie môže priniesť. 

5. Zvyšovanie inforMovanoSTi cudZincov

v oblasti kompetencií vykonávaných samosprávou mesta/obce/regiónu by 
bolo prospešné zamerať sa na zvyšovanie povedomia cudzincov o svojich 
právach a povinnostiach, prípadne spolupracovať v tejto oblasti s ďalšími in-
štitúciami, s ktorými cudzinci prichádzajú do kontaktu (najmä oddelenie cu-
dzineckej polície, úPsvar, miestne pobočky sociálnej poisťovne a zdravotných 
poisťovní a pod.). Zvyšovanie informovanosti cudzincov by mohlo prebiehať 
prostredníctvom informačných stretnutí, ale aj prostredníctvom poskytnutia 
informácií v iných jazykoch ako v slovenčine. mnohé inštitúcie verejnej správy 
v zahraničí disponujú viacerými jazykovými mutáciami svojich tlačív alebo majú 
k dispozícii aspoň vzorové preklady tlačív, vďaka ktorým sú cudzinci schopní vy-
plniť tlačivo aj v jazyku, ktorý neovládajú alebo neovládajú dostatočne. 

6. Začlenenie cudZincov do živoTa na MieSTnej úrovni

Pre začlenenie cudzincov do života spoločnosti na miestnej úrovni je po-
trebné vytvoriť také podmienky, aby cudzinci mali možnosť podieľať sa na 
kultúrnom, spoločenskom a občianskom živote na úrovni mesta/obce/
regiónu, či už ako jednotlivci alebo prostredníctvom svojich združení a ko-
munít. Podpora v tejto oblasti môže mať rozličnú podobu, od organizovania 
kultúrnych a spoločenských podujatí tematicky zameraných aj na cudzin-
cov, až po vytvorenie inštitucionálneho mechanizmu podpory kultúrnych 

14 kadlečíková, j. (ed.) Integrácia migrantov na lokálnej úrovni – výskumné zistenia a 
odporúčania. Bratislava: cvek 2011, dostupné na: http://www.cvek.sk/uploaded/
files/2011%2005%20integracia%20migrantov.pdf
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aktivít cudzincov alebo aktivít zameraných na vzájomnú spoluprácu cudzin-
cov a domáceho obyvateľstva. ak má mesto/obec/región už v súčasnosti 
vytvorený mechanizmus podpory mimovládnych organizácií alebo občian-
skych iniciatív na svojom území, bolo by vhodné do fungovania tohto me-
chanizmu začleniť aj tému integrácie cudzincov do kultúrneho, spoločen-
ského a občianskeho života na miestnej úrovni.

7. podporovanie BeZKonfliKTného SpolužiTia všeTKých 
oByvaTeľov

skúsenosti s integráciou cudzincov na lokálnej úrovni v zahraničí ukazujú, 
že veľmi dôležitou súčasťou integrácie cudzincov je podporovanie dobrého 
a bezkonfliktného spolužitia medzi domácim obyvateľstvom a cudzinca-
mi. súčasťou tejto stratégie by mala byť aj práca s verejnou mienkou naprí-
klad prostredníctvom lokálnych médií. 

8. Záverečná KapiTola
Záverečná kapitola by mala obsahovo zhrnúť najdôležitejšie body všet-
kých častí koncepčného materiálu a špecifikovať stav, ku ktorému by mali 
opatrenia v oblasti integrácie cudzincov smerovať. mala by vysvetliť, akým 
spôsobom navrhované opatrenia povedú k dosiahnutiu zamýšľaného stavu 
v oblasti integrácie cudzincov. 

celkovo by koncepčný materiál mal deklarovať snahu o prijímanie opatrení 
zameraných na integráciu cudzincov v spoločnosti a vysvetliť dôležitosť týchto 
opatrení. Ďalej by mal reflektovať potrebu poznania celkovej situácie, výziev 
a bariér, ktorým v súčasnosti cudzinci čelia pri snahe začleniť sa do spoločnosti. 
mal by byť akýmsi základným rámcovým dokumentom, ktorý slúži ako základ 
pre realizáciu širších politík smerujúcich k bezkonfliktnému spolužitiu v obci/
meste/regióne a pri zohľadnení socio-demografického a ekonomického vývoja 
lokality a navrhovať integračné opatrenia do budúcnosti. 

kTo je kTo v oBlasTI 
INTegrácIe mIgraNTov15

šTÁTNE INšTITÚCIE
úrad hraničnej a cudzineckej polície (úhcp) je útvarom Prezídia Policaj-
ného zboru sr a plní úlohy v oblasti kontroly hraníc, boja proti nelegál-
nej migrácii a prevádzačstvu, hraničnej kontroly, analýzy rizík, spolupráce 
s agentúrou Frontex, analýzy cestovných dokladov, povoľovania pobytu 
cudzincom, kontroly pobytu cudzincov, vyhosťovania cudzincov, vízovej 
praxe a vo vymedzenom rozsahu na úseku azylového konania a realizácii 
dublinského  nariadenia.

oddelenia cudzineckej polície (ocp) sú vo vzťahu k cudzím štátnym prís-
lušníkom oprávnené rozhodovať o udelení povolení na pobyt, ich obnove, 
odňatí alebo zrušení. Predstavujú inštitúcie prvého kontaktu pre cudzincov 
na slovensku. do kompetencie ocP patrí i kontrola oprávnenosti pobytu 
a dodržiavania pobytového režimu.

Migračný úrad Mv Sr patrí organizačne pod ministerstvo vnútra sr a ako 
prvostupňový orgán rozhoduje o udeľovaní azylu a poskytovaní doplnkovej 
ochrany cudzincom. Zastupuje ministerstvo vnútra sr na súdoch vo ve-
ciach azylu, doplnkovej ochrany a dočasného útočiska a prevádzkuje azylo-
vé zariadenia pre žiadateľov o azyl a azylantov na slovensku.

centrum pre koordináciu integrácie cudzincov (cKic) je organizačnou sú-
časťou ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sr a plní funkciu koor-
dinačného pracoviska pre záležitosti integrácie cudzincov. koordinuje apli-
káciu integračných opatrení vyplývajúcich z koncepcie integrácie cudzincov 
v sr, riadi medzirezortnú expertnú komisiu pre oblasť pracovnej migrácie 
a integrácie cudzincov a koordinuje otázky zamestnanosti, sociálneho za-
bezpečenia a zdravotnej starostlivosti.

riadiaci výbor pre migráciu a integráciu cudzincov je koordinačný, medzi-
inštitucionálny, odborný a iniciatívny orgán sr v oblasti migrácie a integrá-
cie cudzincov, zriadený v roku 2009 na základe osobitného Štatútu.

15 odkazy na internetové stránky jednotlivých aktérov nájdete na http://www.integration.
sk/?page_id=107.

úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (upSvar) vykonávajú vo vzťahu k in-
tegrácii cudzincov úlohy súvisiace s udeľovaním povolení na zamestnanie 
cudzincom a evidenciou zamestnaných cudzincov. vo svojej kompetencii 
majú tiež priznávanie a vyplácanie dávky v hmotnej núdzi cudzincom a po-
skytovanie informácií a poradenstva o možnostiach zamestnania vo svojom 
územnom obvode.

Ministerstvo zahraničných vecí Sr (MZv Sr) má v kompetencii úlohy spoje-
né s vydávaním víz a povoľovaním vstupu cudzincov do sr prostredníctvom 
konzulátov a veľvyslanectiev v zahraničí. Ďalej asistuje pri dobrovoľných 
návratoch migrantov, pri vyhosťovaní a pri príprave readmisných dohôd.

centrum právnej pomoci (cpp) je štátna rozpočtová organizácia, ktorej cie-
ľom je zlepšovanie prístupu k spravodlivosti pre ľudí v materiálnej núdzi. vo 
vzťahu k cudzincom poskytuje cPP právnu pomoc v azylových veciach, v ko-
naní o administratívnom vyhostení a v týchto veciach aj v konaní pred súdom 
v správnom súdnictve a v konaní pred ústavným súdom slovenskej republiky.

štatistický úrad Sr (šú Sr) spracúva štatistické údaje o oblasti zahranič-
nej migrácie do sr a niektoré údaje o cudzincoch s obvyklým pobytom na 
území sr. údaje publikuje prostredníctvom svojej webstránky a publikácií 
venujúcich sa fenoménu zahraničnej migrácie.

Združenia a KoMuniTy cudZincov
Zväz afgancov na Slovensku je kultúrno-spoločenským združením afgan-
cov trvalo žijúcich na slovensku. cieľom je dobrovoľne združovať občanov 
afganského pôvodu za účelom vzájomnej informovanosti a kultúrnej spo-
lupatričnosti. Činnosť združenia spočíva v organizácii rôznych podujatí za 
účelom zachovania kultúry, tradícií a materinského jazyka.

afganská komunita združuje príslušníkov všetkých etník pochádzajúcich z af-
ganistanu a žijúcich v sr, a ďalších, ktorí sa zaujímajú o afganskú kultúru. medzi 
hlavné aktivity patrí organizácia rôznych podujatí, napríklad oslavy afganského 
Nového roka Nawroz a ďalšie spoločenské, kultúrne, športové a informačné 
podujatia. kontakt: babakhel@centrum.sk, azim.farhadi1@gmail.com.

islamská nadácia podporuje a rozvíja priateľské vzťahy medzi slovenskou 
republikou a islamskými krajinami, organizuje spoločensko-kultúrne akcie 
pre moslimov žijúcich na území slovenskej republiky ako aj pre širokú slo-
venskú verejnosť, a taktiež realizuje humanitárnu pomoc a napomáha mig-
rantom pri pozitívnej integrácii. Islamská nadácia zastrešuje chod a činnosť 
centra pre medzikultúrny dialóg – cordóba, ktoré od roku 2009 vytvára 
priestor pre prienik majoritnej kultúry a menšinových kultúr.

vietnamská komunita združuje okolo 500 členov pochádzajúcich z vietna-
mu a žijúcich na slovensku a organizuje vzájomnú pomoc krajanom v sr 
i vo vietname. kontakt na vietnamskú komunitu: vietphuong@zoznam.sk.

únia vietnamských žien zabezpečuje výučbu slovenčiny pre vietnamcov 
v Bratislave a aktívne prispieva k integrácii vietnamcov do spoločnosti. 
kontakt: tthuong71@yahoo.com.

Slovensko – vietnamská obchodná komora (Svcc) je neziskovou organizá-
ciou, ktorá vznikla s cieľom podporovať rozvíjať hospodárske a obchodné 
vzťahov medzi slovenskom a vietnamom. organizácia usporiadava ob-
chodné stretnutia a misie, výmenu informácií medzi členmi komory a udr-
žiavanie vzťahov s inštitúciami a vládnymi organizáciami v oboch krajinách, 
až po pomoc pri nadväzovaní kontaktov medzi slovenskými a vietnamský-
mi podnikmi a rozvíjanie obchodných a investičných príležitostí.

občianske združenie afričanov na Slovensku (oZaS) združuje slovenských 
občanov afrického pôvodu a ich rodinných príslušníkov. Združenie vzniklo 
za účelom upevnenia vzťahov na slovensku žijúcich afričanov a vzájomnej 
pomoci. kontakt: info.ozas@hotmail.com, info.ozas@ozas.sk.

Klub kubánskych občanov žijúcich na Slovensku združuje kubáncov a ľudí 
kubánskeho pôvodu s cieľom udržiavať vzájomné kontakty, zachovávať ná-
rodnú identitu a prezentovať pôvodnú kultúru kuby.

Komunita latinoameričanov združuje migrantov pochádzajúcich z latin-
sko-amerických krajín. kontakt: mosaicosk@gmail.com.

MiMovládne organiZácie
liga za ľudské práva (hrl) je mimovládna organizácia, ktorá sa od roku 2005 
venuje ochrane práv cudzincov zdržujúcich sa na území slovenskej repub-
liky. Hrl sa venuje najmä právnemu poradenstvu, poskytovaniu informácií 



a právnemu zastupovaniu v konaniach. Hlavné cieľové skupiny tvoria žiada-
telia o azyl, azylanti, cudzinci s doplnkovou ochranou, avšak aj cudzinci, ktorí 
potrebujú poradenstvo v oblasti získavania a udržiavania povolenia na pobyt, 
získania štátneho občianstva alebo zlúčenia rodiny. osobitne sa táto organi-
zácia venuje ochrane práv tzv. maloletých bez sprievodu a cudzincov, ktorým 
hrozí vyhostenie z územia sr. Hrl poskytuje svojim klientom i sociálne služby 
a vykonáva tiež profesionálnu analýzu a výskum informácií o krajinách pôvo-
du žiadateľov o azyl (tzv. coI – country of origin information).

ioM Medzinárodná organizácia pre migráciu je medzinárodnou organizáciou, 
ktorá sa venuje rôznym oblastiam manažmentu migrácie. v súčasnosti medzi 
ich hlavné oblasti činnosti patria asistované dobrovoľné návraty, prevencia ob-
chodovania s ľuďmi a pomoc obchodovaným osobám a integrácia migrantov. 
v rámci týchto oblastí Iom poskytuje služby migrantom, venuje sa výskumným 
aktivitám, informačným kampaniam, vzdelávaniu a budovaniu kapacít. od 
roku 2009 je národným kontaktným bodom európskej migračnej siete (emN). 
Iom prevádzkuje Migračné informačné centrum (Mic), ktoré poskytuje mig-
rantom komplexné integračné poradenstvo, pomáha pri integrácii na trh prá-
ce, spolupracuje s komunitami migrantov a podporuje interkultúrnu výmenu. 
realizuje tiež nízkoprahové bezplatné kurzy slovenského jazyka a kurzy socio-
kultúrnej orientácie. mIc poskytuje svoje služby prostredníctvom osobných 
konzultácií v Bratislave a v košiciach, telefonických konzultácií na zvýhodne-
nom telefónnom čísle  0850 211 478 a prostredníctvom e-mailu mic@iom.int.

Slovenská humanitná rada (Shr) je dobrovoľnícke centrum humanitných 
a charitatívnych organizácií, občianskych združení a nadácií pôsobiacich v so-
ciálnej oblasti. sHr sa dlhodobo venuje integrácii žiadateľov o azyl, azylantov 
a cudzincov s udelenou doplnkovou ochranou. v rámci svojich projektov po-
skytujú týmto cieľovým skupinám komplexné služby zahŕňajúce všetky integ-
račné dimenzie (jazykovú, ekonomickú a kultúrno-spoločenskú).

Slovenská utečenecká rada (Sur). Hlavnou oblasťou pôsobnosti a aktivít 
sur je integrácia azylantov do slovenskej spoločnosti. cieľovými skupinami 
sú osoby s udeleným azylom, doplnkovou ochranou a žiadatelia o azyl. me-
dzi primárne aktivity patrí poskytovanie sociálneho poradenstva, jazyková 
a odborná príprava, vzdelávacie a rekvalifikačné programy, poskytovanie 
materiálnej a finančnej pomoci týmto cieľovým skupinám.

Spoločnosť ľudí dobrej vôle – goodwill. aktivity goodwillu sú zamerané 
predovšetkým na zabezpečenie integrácie azylantov a osôb s doplnkovou 
ochranou do spoločnosti. cieľovej skupine poskytujú pomoc pri hľadaní za-
mestnania a trvalého bývania, či pri výučbe slovenčiny. okrem priamej pomoci 
žiadateľom o azyl, azylantom a osobám s doplnkovou ochranou sa zameriavajú 
aj na scitlivovanie majoritnej spoločnosti na témy migrácie a nútenej migrácie.

úrad vysokého komisára oSn pre utečencov - unhcr na slovensku pôso-
bí od 1993 s cieľom poskytovať konkrétnu pomoc utečencom a žiadateľom 
o azyl. Primárnym cieľom uNHcr je zabezpečiť ochranu práv utečencov. 
k základným aktivitám patrí zabezpečenie prístupu utečencov na územie 
sr a k azylovému konaniu, monitorovanie a zlepšovanie ich životných pod-
mienok, zabezpečenie spravodlivého azylového konania, hľadanie dlhodo-
bých riešení prostredníctvom fungujúcej integrácie a prispievanie k pozitív-
nej spoločenskej atmosfére.

Slovenská katolícka charita (SKch) poskytuje charitatívne, sociálne, zdra-
votnícke a výchovno-vzdelávacie služby ľuďom v núdzi bez ohľadu na rasu, 
národnosť, vierovyznanie a politické zmýšľanie. migrantom, a predovšet-
kým azylantom a žiadateľom o azyl, sa skcH venuje v rámci projektu Ba-
khita, ktorý je zameraný na poskytovanie psychologickej a pedagogickej 
starostlivosti maloletým bez sprievodu a realizáciu akreditovaných kurzov 
pre cudzincov z tretích krajín.

centrum pre udržateľný rozvoj - eTp Slovensko poskytuje služby cudzin-
com s udeleným azylom a poskytnutou doplnkovou ochranou. Pôsobí 
najmä v košiciach. v rámci poskytovaného poradenstva sa eTP slovensko 
venuje najmä poskytovaniu asistencie pri riešení bytovej otázky, nákupu 
a distribúcii materiálnej a finančnej pomoci, pomoci pri hľadaní zamest-
nania, zabezpečeniu výučby slovenského jazyka, asistencii pri vybavovaní 
dokladov, komunikácii s úradmi, asistencii pri lekárskych ošetreniach, tl-
močeniu, právnemu poradenstvu, psychologickému poradenstvu, pora-
denstvu týkajúceho sa štúdia a ďalšieho vzdelávania (školy rôzneho druhu, 
rekvalifikačné kurzy) a organizácii voľnočasových aktivít. 

centrum pre výskum etnicity a kultúry (cveK) je občianskym združením, 
ktoré sa vo svojich výskumných, publikačných a vzdelávacích aktivitách ve-
nuje okrem iného aj téme migrácie a integrácie cudzincov na slovensku. 
cvek sa zameriava na rôzne aspekty integrácie cudzincov, ale najmä na ob-
lasť kultúrnej integrácie a integrácie migrantov na lokálnej úrovni. v rámci 

projektu monitorovania menšinovej politiky na slovensku sleduje a hodno-
tí aj verejnú politiku voči cudzincom.

nadácia Milana šimečku (nMš) sa vo svojej činnosti venuje predovšetkým 
problematike ľudských práv a postavenia menšín na slovensku. Nadácia má 
viacero aktivít týkajúcich sa problematiky integrácie cudzincov. každoroč-
ne organizuje festival [fjúžn], ktorý je zameraný na zvyšovanie povedomia 
verejnosti o téme tzv. nových menšín na slovensku a scitlivovanie postojov 
verejnosti k migrantom žijúcim na slovensku. NmŠ tiež prevádzkuje portál 
multikulti.sk, ktorý prináša množstvo informácií o téme kultúrnej rozma-
nitosti. Zameriava sa tiež na problematiku vzdelávania v oblasti ľudských 
práv, multikultúrnej výchovy a vzdelávania detí cudzincov.

inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (Sgi) je mimovládnou organizáciou, 
ktorej cieľom je skvalitniť procesy alokácie verejných zdrojov na zabezpečenie 
kvalitných, prístupných, transparentných a efektívnych verejných služieb pre 
občanov. v rámci svojich výskumných aktivít sa sgI venuje aj témam migrácie 
a integrácie cudzincov. medzi hlavné ciele v tejto oblasti patrí tvorba nových 
nápadov v oblasti politík migrácie a integrácie a prepojenie expertov pracujú-
cich s migrantmi s tvorcami politík. sgI sa venuje aj zavádzaniu multikultúrne-
ho vzdelávania na školách s cieľom zvyšovať povedomia študentov o témach 
xenofóbie, segregácie, asimilácie, nacionalizmu a interkulturalizmu.

inštitút pre verejné otázky (ivo) združuje odborníkov z rôznych oblastí 
s cieľom presadzovať hodnoty otvorenej spoločnosti a demokratickej po-
litickej kultúry v spoločenskom rozhodovaní. výskumné aktivity zameriava 
na skúmanie ekonomických aspektov migrácie a integrácie migrantov z tre-
tích krajín, kultúrnu diverzitu vznikajúcu v dôsledku zahraničnej migrácie 
a rodovým aspektom migrácie a integrácie cudzincov na slovensku. okrem 
toho sa Ivo venuje i medzinárodnému sieťovaniu expertov a expertiek 
v oblasti migrácie a integrácie migrantov.

local Media institute sa od roku 2010 venuje podpore integrácie cudzin-
cov z tretích krajín prostredníctvom televízneho vysielania. Pripravuje tele-
víznu reláciu integruj!, ktorej cieľom je šíriť informácie o živote cudzincov 
na slovensku, možnostiach ich vzdelávania, pobytu a pracovného uplatne-
nia. cieľovou skupinou nie sú len migranti, ale i majoritná spoločnosť.
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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 
pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci programu 
Solidarita pri riadení migračných tokov. 


