
Počet cudzincov na Slovensku sa  za ostatné roky 
postupne zvyšuje a zvyšuje sa aj ich podiel na cel-
kovej populácii. Kým v roku 2004 žilo na Slovensku 
približne 22 tisíc cudzincov, v roku 2010 to už bolo 
viac ako 62 tisíc1. Prognózy hovoria o tom, že tento 
trend bude aj v nasledujúcich rokoch pokračovať. 
Postupne sa teda bude zväčšovať časť populácie, 
ktorá je v porovnaní s občanmi Slovenska v mnohých 
oblastiach znevýhodnená a preto je potrebné veno-
vať kvalite života týchto ľudí zvláštnu pozornosť. 

Informačný bulletin Integrácia migrantov na lokálnej 
úrovni, ktorý práve držíte v rukách, vydáva Centrum 
pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) s cieľom upriamiť 
pozornosť na zapojenie cudzincov do života spoloč-
nosti na lokálnej úrovni, teda v konkrétnom meste, 
alebo lokalite v ktorej žijú.  Domnievame sa totiž, 
že kvalita života a začlenenie cudzincov nezávisí iba 
od oficiálnej štátnej migračnej a integračnej politiky, 
ale aj od toho, ako k tejto problematike pristúpia sa-
mosprávy miest, obcí a krajov a ďalší významní aktéri 
na lokálnej úrovni. Aktuálne vydanie bulletinu obsa-
huje predovšetkým články, ktoré si kladú za cieľ uviesť 
čitateľa do problematiky integrácie cudzincov s ohľa-
dom na lokálny rozmer tejto problematiky. Autorka 
Zuzana Bargerová prináša prehľad základných poj-
mov, domácej legislatívy a medzinárodných právnych 
noriem týkajúcich sa integrácie cudzincov. Nasleduje 
regionálne členený prehľad dát o cudzincoch na Slo-
vensku podľa jednotlivých krajov, v ktorom autorka 
Elena Gallová Kriglerová popisuje bližšie charakte-
ristiky cudzincov v jednotlivých krajoch na Slovensku 
a prináša štatistické dáta, ktoré doposiaľ neboli takto 
podrobne spracované. Jana Kadlečíková v článku Lo-
kálne integračné politiky sumarizuje výsledky výsku-
mu, ktorý sa zaoberal tým, aké konkrétne stratégie 
integrácie migrantov môžu prijať rôzne mestá a čo 
z ich skúseností vyplýva pre prax integrácie cudzincov 
na lokálnej úrovni na Slovensku. Posledný článok tej 
istej autorky sa snaží o zhodnotenie doterajšej migrač-
nej a integračnej politiky na Slovensku. 

Bulletin má slúžiť predovšetkým aktérom lokálnych 
integračných politík, pracovníkom samospráv, miest-
nej štátnej správy a mimovládnych organizácií, ktorí 
majú záujem sa bližšie zoznámiť s problematikou in-
tegrácie migrantov na lokálnej úrovni. Rovnako však 
môže byť prospešný aj pre všetkých, ktorým je téma 
integrácie migrantov na Slovensku blízka.

1 Štatistický prehľad legálnej a nelegálnej migrácie 
v Slovenskej republike (UHCP 2011).
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História zahraničnej migrácie na Slovensko je krátka. od roku 1990, a po rozdelení Československa, sa 
Slovenská republika postupne menila z tradičnej krajiny emigrácie na krajinu tranzitu. Aj napriek in-
tenzívnemu tempu hospodárskeho vývoja na Slovensku v posledných rokoch, faktory, ako napríklad 
vyššie mzdy a lepšie pracovné miesta v iných krajinách, aj naďalej nútili obyvateľov Slovenska sťaho-
vať sa do zahraničia za prácou (v rámci krátkodobej, dlhodobej i okružnej migrácie). V súvislosti so 
vstupom do EÚ v roku 2004, sa Slovensko stalo pomaly cieľovou krajinou pre rastúci počet cudzincov. 

V roku 2010 malo Slovensko 5,43 milióna obyvateľov, z ktorých 1% tvorili migranti. Z tohto počtu 
menej ako polovicu, iba 0,4% populácie, predstavujú štátni príslušníci tretích krajín (krajín mimo EÚ 
a EHP). Počet obyvateľov Slovenska sa zvyšuje, avšak demografická prognóza poukazuje na budúcu 
stagnáciu a pokles počtu obyvateľov: „Demografickým dôsledkom súčasného a očakávaného vývoja 
populácie na Slovensku bude podľa Infostatu1 ďalšie zníženie prirodzeného prírastku obyvateľov, kto-
rý bude postupne viesť k zníženiu počtu obyvateľov a urýchlenie procesu starnutia populácie. Popu-
lačné straty budú čiastočne kompenzované zahraničnou migráciou. Inými slovami, občania Slovenska 
budú v najbližších desaťročiach menej početní a etnicky rôznorodí.“ Tento trend sa zatiaľ prejavuje 
len pozvoľna. Aj napriek ekonomickej recesii po roku 2009 nedošlo k žiadnym výrazným zmenám 
v oblasti migrácie (prítok/odtok) v posledných dvoch rokoch (2009 – 2010). Slovensko zažíva síce 
pomalý, ale pravidelný a systematický nárast počtu migrantov, od jeho vstupu do EÚ, a to bez ohľadu 
na zmeny ekonomickej situácie a situáciu na trhu práce, preto je potrebné začať vytvárať podmienky 
na spravodlivé a bezkonfliktné spolužitie rôznorodých skupín obyvateľov. Nedostatočná integrácia 
novoprichádzajúcich ako aj usadených migrantov môže viesť k sociálnemu napätiu medzi nimi a ma-
joritnou spoločnosťou, k slabému zapojeniu migrantov do spoločenského diania a na trh práce, k ich 
diskriminácii, segregácii alebo k vzniku sociálneho napätia. 

1. DEfiníciE pojmov
inTEGRÁciA je chápaná ako proces začleňovania imigrantov do inštitúcií a vzťahov hostiteľskej 
spoločnosti. 

Považuje sa za obojstranný jav a jej uskutočnenie nie je možné, pokiaľ je nedostatok vôle na strane 
migranta alebo prijímajúcej spoločnosti. Prebieha na viacerých úrovniach, v rovine sociálno-ekono-
mickej, občiansko-politickej a kultúrnej. Sociálno-ekonomická rovina integrácie súvisí predovšetkým 
so začleňovaním na trh práce a zamestnávaním migrantov, vzdelávaním detí aj dospelých migrantov, 
nadobúdaním jazykových schopností, bývaním a všeobecne so sociálnou oblasťou. Občiansko-po-
litická rovina integrácie súvisí s možnosťou migranta participovať na chode spoločnosti a možnos-
ti aktívne sa podieľať na rozhodovaní o chode spoločnosti (prostredníctvom volieb, zapájaním sa 
do občianskych aktivít, členstvom v rôznych politických alebo občianskych organizáciách). Kultúrna 
rovina integrácie je predmetom rozsiahlych praktických i akademických diskusií, ide predovšetkým 
o proces zbližovania rôznorodých noriem a hodnôt pri rešpektovaní ich jedinečnosti. Diskusie o kul-
túrnej rovine integrácie sú zároveň diskusiami o tom, ako udržať súdržnosť v spoločnosti, ktorá je 
značne rôznorodá. Krajiny s rôznorodým etnickým zložením na celom svete riešia dilemu, aká miera 
odlišnosti v kultúrnej oblasti je ešte pre spoločnosť akceptovateľná. Ktoré kultúrnej odlišnosť mig-
rantov sú akceptovateľné a v ktorých sa naopak vyžaduje ich prispôsobenie sa hostiteľskej krajine. 
Niektoré krajiny, napríklad Kanada, postavili svoju politiku začleňovania migrantov na podporovaní 
ich kultúry a akceptovaní kultúrnych odlišností.

miGRAnT – neexistuje jediná, zákonom upravená definícia pojmu migrant, v zásade však môžeme vy-
chádzať z definície IOM Medzinárodnej organizácie pre migráciu, ktorá za migranta považuje osobu, 
ktorá mení svoje bydlisko (a to nie na účel turistiky) so zámerom zdržiavať sa na území iného štátu.

1 http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=10331
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• Imigrant – prisťahovalec, t. j. migrant migrujúci na územie určitého štá-
tu s úmyslom usadiť sa v ňom.

• Emigrant – vysťahovalec, t. j. migrant migrujúci z územia určitého štátu 
s úmyslom usadiť sa v inom štáte.

miGRÁciA – býva charakterizovaná ako presun jednotlivcov či skupín cudzin-
cov cez vnútorné alebo vonkajšie hranice štátu na určité časové obdobie. Slovo 
migrácia pochádza z latinského migratio, čo znamená presťahovanie. Migrácia 
alebo priestorová mobilita je teda pohyb osôb, skupín alebo väčších celkov 
obyvateľov v geografickom a sociálnom priestore, spojený s prechodnou alebo 
trvalou zmenou miesta pobytu. Migráciu môžeme kategorizovať nasledovne:

• zahraničná migrácia – pohyb osôb cez hranice suverénnych štátov spo-
jený s trvalou alebo prechodnou zmenou pobytu;

• vnútorná migrácia – pohyb osôb v rámci jedného štátu spojený s trva-
lou alebo prechodnou zmenou pobytu;

• dobrovoľná migrácia – slobodný pohyb osôb alebo skupín osôb, naprí-
klad za účelom zamestnania, zlúčenia rodiny, vzdelávania, a pod.;

• nútená migrácia – nedobrovoľné opustenie krajiny pôvodu pre politic-
ké a sociálne problémy, vojnové konflikty, prírodné katastrofy, závažné 
existenčné a ekonomické problémy, alebo iné dlhodobo pretrvávajúce 
krízové situácie;

• legálna migrácia – prekročenie hranice krajiny s platným cestovným 
dokladom, prípadne aj platnými vízami a povoleniami, ak sa vyžadujú 
na vstup do krajiny;

• nelegálna migrácia – neoprávnené prekročenie hranice krajiny bez 
platných cestovných dokladov, víz a povolenia na pobyt, alebo neopráv-
nené zotrvávanie na území krajiny po skončení platnosti dokladov, víz 
alebo povolenia na pobyt;

• cirkulárna (okružná) migrácia – umožňuje cudzincom stráviť istý čas 
v zahraničí a pracovať bez toho, aby sa zvýšila trvalá migrácia. okružná 
migrácia je v kontexte EÚ chápaná ako tok migrantov z tretích štátov 
do EÚ a z EÚ, ktorý má opakujúci sa charakter;

• dočasná migrácia – migrácia s konkrétnou motiváciou a/alebo účelom 
s úmyslom neskoršieho návratu do krajiny pôvodu. 

cUDZinEc – podľa zákona o pobyte cudzincov2 sa cudzincom rozumie kaž-
dý, kto nie je občanom/občiankou SR, a to aj občan iného štátu Európskej 
únie, občan štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hos-
podárskom priestore (EHP), a občan Švajčiarskej konfederácie (ďalej tiež 
spolu len ako „občan EÚ”). Na rozdiel od vyššie uvedeného zákona, zákon 
o službách zamestnanosti3, ktorý upravuje zamestnávanie cudzincov v SR, 
priznáva občanovi EÚ v zásade rovnaké postavenie ako občanovi Sloven-
skej republiky, preto sa na účel tohto zákona za cudzinca nepovažuje.  Pre 
vstup, pobyt a zamestnávanie občanov EÚ na Slovensku teda platí zvýhod-
nený právny režim, ktorý ich zrovnoprávňuje s občanmi Slovenskej repub-
liky. odlišné právne postavenie preto má najmä cudzinec, ktorý je štátnym 
príslušníkom tretej krajiny mimo EÚ, EHP a Švajčiarska, a osoba bez štátnej 
príslušnosti (ďalej spolu ako „štátny príslušník tretej krajiny“).

AZYLAnT – podľa definície Úradu vysokého komisára pre utečencov (UN-
HCR) medzi utečencami a migrantmi existuje zásadný rozdiel, preto sa s nimi 
na základe medzinárodného práva zaobchádza rozdielne, aj keď neraz cestu-
jú rovnakým spôsobom, svoju cestu plánujú a vydávajú sa na ňu dobrovoľne. 
Pokým migranti, predovšetkým ekonomickí, sa rozhodujú pre vysťahovanie, 
najmä z ekonomických dôvodov, utečenci sa musia vysťahovať do cudzej kra-
jiny, ak im vo vlastnej krajine hrozí smrť alebo mučenie či kruté, ponižujúce 
a neľudské zaobchádzanie, alebo sú vystavení vážnym formám diskriminácie, 
vrátane pozbavenia štátneho občianstva, odopretia základnej zdravotnej sta-
rostlivosti, či vzdelania. Slovenský právny poriadok, na rozdiel od medziná-
rodného práva, pojem utečenec nepoužíva. od roku 2002 ho nahradil pojem 
azylant, t.j. osoba, ktorej bol podľa zákona o azyle4 poskytnutý azyl v Sloven-
skej republike a Slovensko jej poskytuje trvalý pobyt. 

ŽiADATEĽ o AZYL – je osoba, ktorá žiada o najvyššiu ochranu štátu. Na Slo-
vensku im je povolený pobyt podľa zákona o azyle do doby, kým sa neroz-
hodne o ich žiadosti.

2 Zákon č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, ktorý bude pravdepodobne s účinnosťou k 1.1. 2012 
nahradený novým zákonom o kontrole hraníc a pobyte cudzincov

3 Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.

4 Zákon č. 480/2002 Z.z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2. KoncEpT inTEGRÁciE
Ako konštatujú odborníci pre oblasť zahraničnej migrácie Divinský5 a Va-
šečka6, pri praktických pokusoch o detailné vymedzenie pojmu integrácia 
narazíme na nejasnosť napriek tomu, že jeho definíciu nájdeme v mnohých 
publikáciách zaoberajúcich sa uvedenou problematikou. Termín integrácia 
je často používaný ako pojem, ale zriedka definovaný ako koncept. Experti 
sa domnievajú, že integrácia je komplexným konceptom, ktorého význam 
sa môže líšiť podľa špecifickej doby, miesta alebo krajiny, a tiež podľa poli-
tických, spoločenských a historických okolností. V praxi je s jeho použitím 
teda spojená nejednotnosť pokiaľ ide o chápanie významu, preto aj nami 
uvedená definícia môže čitateľovi slúžiť ako „pracovná definícia“. 

Z vyššie uvedeného dôvodu je pojem a obsah pojmu integrácia migrantov 
neustále vymedzovaný a aktualizovaný v strategických a kľúčových doku-
mentoch EÚ. Európska komisia pristúpila k vymedzeniu priorít tohto kon-
ceptu a sformulovala základné zásady rámca integrácie štátnych príslušní-
kov tretích krajín7 pre potreby EÚ, z ktorých vyberáme nasledovné:

• Integrácia je obojstranný proces vzájomného prispôsobovania migran-
tov, a domáceho obyvateľstva členských štátov.

• Integrácia predpokladá uznanie základných hodnôt Európskej únie.

• Zamestnanie, základná znalosť jazyka, histórie a inštitúcií hostiteľskej 
spoločnosti, ako aj vzdelávanie migrantov a ich potomkov sú nevyhnut-
né pre úspešnejšie a aktívnejšie zapojenie do spoločnosti.

• Prístup migrantov k inštitúciám, verejnému a súkromnému tovaru 
a službám na základe rovnakého zaobchádzania ako s príslušníkmi hos-
titeľskej krajiny, teda nediskriminačným spôsobom, je nevyhnutným 
základom lepšej integrácie.

• Spoločné fóra, medzikultúrny dialóg, osveta o migrantoch a ich kultúre 
a zlepšovanie životných podmienok v mestskom prostredí podporujú 
vzájomné kontakty migrantov a občanov členských štátov.

• Sloboda rôznych kultúr a náboženstiev sa zaručuje v súlade s Listinou 
základných práv.

• Účasť migrantov na procese demokratizácie a pri formulovaní integ-
račných politík a opatrení, hlavne na miestnej úrovni, podporuje ich 
integráciu.

3. poLiTiKA inTEGRÁciE cUDZincov
otázka integrácie migrantov sa formuluje predovšetkým na národnej úrovni 
prijímajúceho štátu, vytvára sa jej právny a inštitucionálny rámec, analyzuje 
jej priebeh a sleduje efektivita. V reálnom živote sa však integrácia odohráva 
priamo v mieste bydliska migranta, a to v konkrétnom, lokálnom kontexte, 
ktorý by mal byť predpokladom pre tvorbu lokálnych politík a akčných plánov.

Prvým koncepčným materiálom, ktorý sa na národnej úrovni komplexnejšie 
zaoberá stanovením politík a opatrení v oblasti integrácie migrantov v SR je 
Koncepcia integrácie cudzincov v Slovenskej republike8 (ďalej len ako „Koncep-
cia integrácie cudzincov“). Práve Koncepcia integrácie cudzincov vyzýva k inten-
zívnejšiemu zapojeniu samospráv do integrácie migrantov aj na lokálnej úrovni. 

Keďže lokálna úroveň zohráva dôležitú úlohu pri realizácii integračnej poli-
tiky, a prispieva k jej tvorbe, viac sa diskutuje o možnostiach legislatívneho 
prenosu kompetencií z orgánov štátnej správy na orgány miestnej samo-
správy, ako aj o vzájomnej spolupráci oboch zložiek verejnej moci.  

integrácia migrantov do spoločnosti má zásadný význam pre efektívne 
a komplexné riadenie migrácie. Ako sme uviedli, táto téma zastrešuje via-
cero dôležitých oblastí života, vrátane ochrany ľudských práv a boja proti 
diskriminácii, politiky trhu práce a zamestnanosti, bezpečnosti, zdravotníc-
tva, školstva, udeľovania štátneho občianstva. Verejné politiky a stratégie 
na podporu sociálnej, ekonomickej a kultúrnej integrácie cudzincov, ako 
aj paralelné vzdelávanie väčšinovej spoločnosti o potenciálnom prínose 
migrácie môžu zvýrazniť pozitívne účinky migrácie.

5 Bargerová, Zuzana – Divinský, Boris: Integrácia migrantov v Slovenskej republike: Výzvy 
a odporúčania pre tvorcov politík. Bratislava, IoM 2008.

6 Vo výskume – Vašečka, Michal – Košťál, Ctibor (eds.): Integrácia migrantov – vieme, 
čo chceme? Politiky integrácie v Slovenskej republike v komparatívnej perspektíve 
Bratislava, Ústav verejnej politiky FSEV UK 2009, s. 275.

7 EC: Spoločný program pre zahrnutie – Rámec pre integráciu štátnych príslušníkov 
tretích krajín do Európskej únie (A Common Agenda for Integration – Framework for 
the Integration of Third Country Nationals in the European Union) z 1. septembra 2005.

8 Prijatá uznesením vlády SR č. 338/2009 v máji 2009.
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4. KĽÚčové DoKUmEnTY EURópsKEj ÚniE
Viaceré kľúčové strategické dokumenty EÚ vyzývajú k zapojeniu miestnych 
a regionálnych orgánov do procesu integrácie migrantov a ponúkajú návrhy 
všeobecných aj konkrétnych opatrení.

Haagsky program pre posilnenie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v Eu-
rópskej únii (prijatý v novembri 2004 pre roky 2005-2010), ďalej len „Ha-
agsky program“9, sa týka najmä imigračnej politiky Európskej únie. Podľa 
tohto programu je jedným z predpokladov stability a súdržnosti európskej 
spoločnosti úspešná integrácia migrantov legálne sa zdržiavajúcich na území 
EÚ. Haagsky program uvedený pojem definuje ako pokračujúci obojstranný 
proces, ktorý sa týka tak štátnych príslušníkov tretích krajín legálne sa zdržia-
vajúcich na území EÚ, ako aj hostiteľskej krajiny. Vyžaduje rešpektovanie zá-
kladných hodnôt Európskej únie a základných ľudských práv, ako aj základné 
schopnosti pre začlenenie sa do spoločnosti na strane migrantov. Úspešná 
integrácia oprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín 
a ich potomkov prospieva stabilite a súdržnosti našich spoločností. Pre do-
siahnutie tohto cieľa je dôležité vypracovať účinné politiky a zabrániť izolácii 
určitých skupín. Preto je dôležitý komplexný prístup za účasti zainteresova-
ných strán na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej úrovni a v celej  EÚ.

Štokholmský program – otvorená a bezpečná Európa, ktorá slúži občanom 
a chráni ich, ďalej len Štokholmský program,10 (prijatý v novembri 2009 pre 
roky 2010-2014) nadväzuje na Haagsky program. Definuje integráciu ako 
dynamický, obojsmerný proces vzájomnej interakcie, ktorý vyžaduje nielen 
úsilie národných, regionálnych a miestnych orgánov, ale aj väčšie zapojenie 
hostiteľskej spoločnosti a prisťahovalcov. 

Európsky pakt o migrácii a azyle (prijatý v septembri 2008) zas nadväzuje 
na Spoločný prístup k migrácii („Global Approach to Migration“, 2005) a vy-
zýva členské štáty k efektívnemu a harmonickému riadeniu migrácie, a to 
prostredníctvom organizácie legálnej migrácie a kontroly nelegálnej migrá-
cie. Zároveň dokument poukazuje na potrebu zjednotenia viacerých hľa-
dísk a záujmov pri riadení migrácie – záujmu hostiteľskej únie a Európskej 
únie ako celku a záujmu štátneho príslušníka tretej krajiny zdržiavajúceho 
sa na území členského štátu. Európsky pakt poukazuje na skutočnosť, že 
jedným z prostriedkov efektívneho riadenia migrácie v prospech všetkých 
zúčastnených je aj úspešná integrácia príslušníkov tretích krajín dlhodobo 
sa zdržiavajúcich na území členských štátov s úmyslom trvalo sa tu usadiť.

Spoločný program pre zahrnutie – Rámec pre integráciu štátnych prísluš-
níkov tretích krajín do Európskej únie11 (z 1. septembra 2005) v bode 6 od-
porúča prijatie opatrení v oblasti prístupu migrantov k inštitúciám, ako aj 
k súkromným a verejným tovarom a službám na báze rovnosti s občanmi 
hostiteľských krajín a nediskriminácie, ktoré predstavujú nevyhnutný zák-
lad pre lepšiu integráciu. odporúča na vnútroštátnej úrovni rozvíjať kom-
plexné informačné nástroje, ako napríklad vydávať manuály a internetové 
stránky; vytvoriť programy na zber a analýzu informácií o potrebách rôz-
nych kategórií štátnych príslušníkov tretích krajín na miestnej a regionál-
nej úrovni prostredníctvom platforiem pre konzultácie, výmeny informácií 
medzi vládnymi subjektmi a prieskumov v rámci komunít prisťahovalcov.

Vzhľadom na to, že opatrenia, ku ktorým vyzývali doposiaľ prijaté strategické 
dokumenty EÚ, neviedli k dostatočnej aktivite členských štátov, bola násled-
ne v júli 2011 prijatá novelizovaná Spoločná Agenda pre integráciu štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorá volá po ešte väčšom zapojení orgánov sa-
mosprávy do tohto procesu.12 Spoločná agenda definuje integráciu ako pro-
ces, ktorý začína „odspodu“, preto by integračné politiky mali byť tvorené 
týmto spôsobom, najmä na miestnej úrovni. Mali by byť prijímané opatre-
nia, ako je podpora výučby jazykov, orientačné kurzy, podporovaný prístup 
k zamestnaniu, vzdelávaniu a odbornej príprave, či boj proti diskriminácii, 
ktorých cieľom je snaha o začlenenie migrantov do spoločnosti. Integrácia si 
vyžaduje zapojenie prijímajúcej spoločnosti za súčasného rešpektovania práv 
a kultúry migrantov a dostatočného informovania o ich právach a povinnos-
tiach. Migranti musia zároveň preukázať ochotu k integrácii a rešpektovať 
pravidlá a hodnoty spoločnosti, v ktorej žijú.

9 Dostupný na: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=oJ:C:2005:053:0001:0014:SK:PDF

10 Viacročný program na roky 2010-2014 týkajúci sa priestoru slobody, bezpečnosti a 
spravodlivosti bol prijatý v novembri 2009, dostupný v slovenskom jazyku na: http://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=oJ:C:2010:115:0001:0038:sk:PDF

11 A Common Agenda for Integration – Framework for the Integration of Third – Country 
Nationals in the European Union. V slovenskom jazyku dostupné: http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CoM:2005:0389:FIN:SK:PDF

12 Common European Agenda for the Integration of Third-Country Nationals prijatá 
20.7.2011 dostupná na: http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/110720/1_
EN_ACT_part1_v10.pdf

5. pRÁvnE pREDpisY
Základným kameňom právnej úpravy je Ústava Slovenskej republiky, zá-
kon č. 460/1992 Zb. Právny rámec tzv. „migračnej legislatívy“ a integrácie 
cudzincov je tvorený najmä zákonom č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov13 
a zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene 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 zne-
ní neskorších predpisov. Podľa tohto zákona vykonávajú obecné a mestské 
samosprávy svoje kompetencie na určitom území vo vzťahu k obyvateľom 
mesta alebo obce. Do kategórie obyvateľov patria aj štátni príslušníci tretích 
krajín, pokiaľ majú na danom území udelené povolenie na prechodný alebo 
trvalý pobyt podľa zákona o pobyte cudzincov. 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 prís-
lušníkov špecifické a spravujú sa ďalšími právnymi predpismi, ktoré upravujú 
napríklad možnosti účasti migrantov na riadení spoločnosti, akou je volebné 
právo14, možnosti využívania rôznych druhov verejných služieb, napríklad so-
ciálnych služieb15, vzdelávania16 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 počítať.

samosprávne kraje vykonávajú svoje kompetencie, podobne ako samo-
správy miest a obcí, vo vzťahu k obyvateľstvu daného kraja, pričom do ka-
tegórie obyvatelia spadajú aj cudzí štátni príslušníci, ktorí majú na území 
samosprávneho kraja trvalý alebo prechodný pobyt17.  

Samosprávne kraje na Slovensku nedisponujú právomocami, na základe kto-
rých by mohli ovplyvniť rozsah a charakter zahraničnej migrácie na svoje úze-
mie. Majú však, podobne ako samosprávy miest a obcí, významné kompetencie 
v oblasti poskytovania mnohých verejných služieb (napr. vzdelávanie, organizo-
vanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti, plánovanie územného rozvoja).

6. ciEĽovÁ sKUpinA inTEGRAčných poLiTíK
V otázke kto presne by mal byť cieľovou skupinou integračných opatrení 
štátu sa experti a výskumníci jednoznačne nezhodujú. Podľa výskumu za-
meraného na integráciu cudzincov18 skutočnosť, či človek imigroval alebo či 
sa narodil na území daného štátu, nie je dostatočne výpovedná. V mnohých 
krajinách čelia identickým problémom s integráciou súčasní migranti, ako 
aj skupiny, ktoré sú do spoločnosti začleňované už dlhší čas (napríklad ich 
deti), a tí by podľa definície nemali byť predmetom integračných politík19.  

Na Slovensku sa nadobudnutie štátneho občianstva SR považuje za mo-
ment formálneho zavŕšenia integrácie migranta a z tohto dôvodu je aj 
cieľová skupina oficiálnej vládnej koncepcie zameraná iba na cudzincov 
s legálnym pobytom v SR, nie na potomkov, ktorí majú slovenské štátne ob-
čianstvo. Primárnym záujmom Slovenskej republiky je integrácia cudzincov, 
ktorí majú na území Slovenskej republiky povolený pobyt najmenej jeden 
rok, pričom niektoré dočasné typy pobytu z cieľovej skupiny vylučuje.

13 S účinnosťou od 1.1.2012 bude tento zákon nahradený novým zákonom o kontrole 
hraníc a pobyte cudzincov.

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

15 Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.
16 Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších 

predpisov.
17 Zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších 

predpisov, §3.
18 Vašečka, Michal – Košťál, Ctibor: Integrácia migrantov – vieme, čo chceme? Politiky 

integrácie v Slovenskej republike v komparatívnej perspektíve Bratislava, Ústav verejnej 
politiky FSEV UK 2009.

19 T.j. osoby, ktoré nadobudli štátne občianstvo naturalizáciou na vlastnú žiadosť, ako aj 
ich potomkovia, druhá a tretia generácia migrantov.
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prechodného pobytu (podrobnosti, výnimky ako aj podmienky pre ude-
lenie tohto povolenia upravuje zákon o pobyte cudzincov). Trvalý pobyt 
priznáva cudzincovi pomerne vysoké právne postavenie, najmä v oblas-
ti sociálneho a zdravotného zabezpečenia, smie sa zúčastniť aj volieb 
do orgánov samosprávy a zamestnať sa bez povolenia na zamestnanie. 

• Tolerovaný pobyt: je špecifický, provizórny typ pobytu, ktorý sa ude-
ľuje iba na 180 dní (aj opakovane). Žiada sa oň priamo na území SR, ak 
cudzinec nemá možnosť podať žiadosť o prechodný alebo trvalý pobyt. 
Ide zväčša o dôvody ako je prekážka administratívneho vyhostenia (t.j. 
v situácii kedy cudzinec síce nemá žiadny právny dôvod na pobyt v SR, 
ale v krajine pôvodu mu hrozí nebezpečenstvo a jeho návrat nie je mož-
ný) alebo prípady, kedy cudzinec má na území SR rodinu, ale nevie svoj 
pobyt upraviť iným spôsobom, a tiež prípady, kedy cudzinec nemôže 
vycestovať lebo napríklad stratil cestovný doklad a pod.

Viac ako dve tretiny cudzincov na Slovensku  má udelený trvalý pobyt. Až 
39 172 cudzincov s trvalým pobytom pochádza z krajín EHP, ktorí, ako sme 
spomínali vyššie, majú z právneho hľadiska na Slovensku veľmi podobný 
status ako slovenskí občania. Najvyššie počty cudzincov z členských kra-
jín EÚ a EHP predstavujú predovšetkým občania susedných krajín, najmä 
z Českej republiky (8 283), ďalej z Maďarska (5 037) a z Poľska (4 894). 

Druhým najčastejšie udeľovaným povolením na pobyt je prechodný pobyt, 
ktorý sa ešte ďalej rozlišuje podľa účelu, na ktorý bol získaný. Na Slovensko 
najčastejšie prichádzajú cudzinci na účel podnikania (3018), zamestnania 
(2820) a účel zlúčenia rodiny (1753). Tieto údaje sa týkajú len cudzincov 
z tretích krajín, ktorým sa udeľuje prechodný pobyt len na jeden konkrétny 
účel. Pomerne početnú skupinu cudzincov s prechodným pobytom tvoria 
cudzinci slovenského pôvodu, takzvaní Slováci žijúci v zahraničí, z ktorých 
viac ako polovica (52%) sú občania Srbska. 

Tolerovaný pobyt sa udeľoval len v malých počtoch, najčastejšie cudzincom 
v Bratislavskom a Trnavskom kraji, v ostatných krajoch sú počty cudzincov 
s tolerovaným pobytom relatívne nízke (najmä v Prešovskom, Nitrianskom 
a Žilinskom kraji).

2. BRATisLAvsKý KRAj1

V Bratislavskom kraji bolo k 31.decembru 2010 na určitý typ pobytu pri-
hlásených 19 924 cudzincov, čo je najvyšší počet spomedzi všetkých krajov. 
V porovnaní s ďalším krajom  s najvyšším počtom cudzincov (Nitrianskym) 
žije v Bratislavskom kraji viac než dvojnásobok cudzincov. 

Podobne ako na celom území Slovenska, aj tu prevažujú cudzinci s trvalým 
pobytom, pričom najčastejšie ide o občanov EÚ (takmer 11 tisíc cudzincov 
žijúcich v Bratislavskom kraji). Pri prechodnom pobyte prevažujú cudzin-
ci s povolením na podnikanie a zamestnanie a tí, ktorí sem prichádzajú 
na účel zlúčenia rodiny. 

2.1 vEKovÁ A RoDovÁ šTRUKTÚRA cUDZincov  
v BRATisLAvsKom KRAji

Demografické údaje o pohlaví a vekovom rozložení hovoria o tom, že 
v tomto kraji výrazne (takmer dvojnásobne) prevažujú muži (12 280) nad 
ženami (6 930). Tabuľka č.2 ukazuje absolútne počty žien a mužov podľa 
jednotlivých vekových intervalov. Ako vidno z uvedenej tabuľky, v nižších 

1 V záujme nepredlžovania textu používame pojem Bratislavský kraj, i keď správnejšie 
by bolo používať názov Bratislavský samosprávny kraj. V prípade ostatných krajov sme 
postupovali rovnako.

TABUĽKA č. 1  pREhĽAD počTU cUDZincov A TYpY povoLEných poBYTov v jEDnoTLivých KRAjoch K 31. 12. 2010

celkový počet 
obyvateľov kraja počet cudzincov podiel cudzincov 

na celej populácii
počet cudzincov 
s trvalým pobytom

počet cudzincov 
s prechodným pobytom

počet cudzincov 
s tolerovaným pobytom

Bratislavský 628 686 19 924 3,17 13 625 6 154 145
nitriansky 704 752 7 785 1,10 6 723 1 055 7
Trnavský 563 081 7 773 1,38 6 394 1 297 82
Košický 780 000 7 028 0,90 5 257 1 743 28
Žilinský 698 274 5 430 0,78 4 575 847 8
prešovský 809 443 5 274 0,65 4039 1 234 1
Trenčiansky 598 819 4 790 0,80 4 031 743 16
Banskobystrický 652 218 4 512 0,69 3 803 698 11
spolu 5 435 273 62 516 1,15 48 447 13 771 298

Zdroj: ÚHCP, Štatistický úrad SR, http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=32724

ANALÝZA PoČTU  
CUDZINCoV  

V JEDNoTLIVÝCH KRAJoCH 
NA SLoVENSKU

Podrobnejšie štatistiky a spracované dáta o cudzincoch žijúcich na Sloven-
sku sú ťažko dostupné, čo platí aj o prehľade cudzincov podľa jednotli-
vých regiónov. Celkovo sa dá povedať, že cudzinci najčastejšie prichádzajú 
na Slovensko za prácou, pričom sú to najmä ľudia v produktívnom veku 
z niektorej inej krajiny EÚ a výrazne prevažujú muži nad ženami. Celá ka-
tegória cudzincov je však veľmi pestrá, preto je potrebné zaoberať sa tým, 
či existujú nejaké regionálne rozdiely z hľadiska imigrácie. 

Prinášame teda podrobnejší prehľad o cudzincoch žijúcich v jednotlivých re-
giónoch SR. Údaje o cudzincoch sú spracované na úrovni krajov. Konkrétne 
sa zaoberáme tým, ako početné skupiny cudzincov žijú v jednotlivých kra-
joch, z ktorých krajín sem najčastejšie migrujú a aké je zloženie populácie 
cudzincov podľa pohlavia a veku. Dáta boli vyžiadané od Úradu hraničnej 
a cudzineckej polície, ktorý spracoval požadované údaje podľa štatistických 
ročeniek z informačného systému ECo. Údaje sú triedené podľa krajín pô-
vodu cudzincov, účelu pobytu, pohlavia a vekových intervalov k 31.12.2010.

1. ÚDAjE o cUDZincoch ŽijÚcich 
nA sLovEnsKU
Ku koncu roka 2010 malo obvyklý pobyt na Slovensku viac ako 60 tisíc cu-
dzincov. Z nich približne tretinu (22 923) tvoria cudzinci, ktorí sú štátnymi 
príslušníkmi tretích krajín. občania EÚ nemusia žiadať o povolenie na po-
byt, na území SR sa môžu zdržiavať ľubovoľne dlho a bez obmedzení. Štátni 
príslušníci tretích krajín však musia vopred, približne 3 mesiace pred prí-
chodom na Slovensko požiadať o povolenie ich pobytu, a to v prípade, ak sa 
tu plánujú zdržiavať po dobu dlhšiu ako 3 mesiace alebo sa tu chcú usadiť 
na trvalo. Na Slovensku je možné požiadať o povolenie na jeden z troch 
typov pobytu – prechodný, trvalý a tolerovaný. 

• prechodný pobyt: Novoprichádzajúci migranti môžu požiadať zväčša 
o povolenie na prechodný pobyt, ktoré sa im (po splnení všetkých pod-
mienok) udelí na dobu trvania účelu ich pobytu, napríklad zamestnan-
com na dva roky. Účelom pobytu, na ktorý je možné požiadať o povo-
lenie, je napríklad zamestnanie, podnikanie, štúdium, zlúčenie rodiny 
alebo výkon osobitných činností ako je šport, umelecká činnosť ale aj 
lektorská, vedecká a výskumná činnosť, výkon dobrovoľníckej práce ale-
bo liečenie. Po skončení platnosti povolenia na pobyt musia požiadať 
o jeho obnovu. Po piatich rokoch nepretržitého prechodného pobytu je 
možné požiadať o udelenie dlhodobého – trvalého pobytu.

• Trvalý pobyt: je typ pobytu, o ktorý sa žiada zväčša na účel zlúčenia 
rodiny s občanom SR, alebo po uplynutí piatich rokov nepretržitého 
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vekových kohortách (do 19 rokov) je počet chlapcov a dievčat približne rov-
naký. Najvýraznejší rozdiel je pri vekovom intervale ekonomicky aktívnych 
ľudí (od 20 do 55 rokov), kde počet mužov prevyšuje počet žien takmer 
dvojnásobne. Pri vyššom veku (nad 55 rokov) rozdiel medzi mužmi a že-
nami opäť nie je taký výrazný ako v predchádzajúcom vekovom intervale. 

TABUĽKA č. 2  počTY mUŽov A ŽiEn v jEDnoTLivých vEKových 
inTERvALoch

0–4 5–19 20–54 55 a viac spolu
Ženy 221 746 5089 874 6930
muži 212 788 9898 1382 12 280
spolu 433 1534 14987 2256 19210

Zdroj: Vlastné prepočty na základe štatistík UHCP ku dňu 31.12.2010

Nasledujúci graf ukazuje, že rozdiely v podiele mužov a žien v jednotlivých 
vekových kategóriách nie sú až také výrazné ako pri absolútnych číslach. 
Napriek tomu veková štruktúra mužov cudzincov ukazuje, že až 80% mužov 
cudzincov je vo veku 20–54 rokov, teda v ekonomicky produktívnom veku. 
U žien je podiel tejto vekovej kategórie o čosi nižší, s väčším zastúpením 
dievčat do 19 rokov a žien nad 55 rokov. 

GRAf č. 1  pERcEnTUÁLnY poDiEL cUDZincov v jEDnoTLivých 
vEKových KATEGóRiÁch poDĽA pohLAviA

 

2.2 nAjčAsTEjšiE KRAjinY pôvoDU cUDZincov ŽijÚcich 
v BRATisLAvsKom KRAji

Keďže podmienky pobytu aj rôzne socio-ekonomické práva cudzincov sa 
líšia podľa toho, či cudzinci pochádzajú z krajín EÚ alebo z tretích krajín, 
nasledujúca tabuľka uvádza desať najpočetnejších krajín pôvodu z EÚ, EHP 
a desať najpočetnejších tretích krajín pôvodu.

TABUĽKA č.3  nAjčAsTEjšiE KRAjinY pôvoDU cUDZincov  
ŽijÚcich v BRATisLAvsKom KRAji

Krajina EHP Počet 
cudzincov Tretie krajiny Počet 

cudzincov

1 česká republika 1782 Ukrajina 1707

2 nemecko 1348 srbsko 1049

3 Rumunsko 939 Rusko 880

4 Rakúsko 933 vietnam 710

5 poľsko 904 Čína 706

6 francúzsko 889 Kórea 628

7 Bulharsko 665 Srbsko a Čierna Hora 564

8 Veľká Británia 630 Chorvátsko 158

9 Taliansko 454 Turecko 141

10 Maďarsko 409 Juhoslávia 139

Zdroj: Vlastné prepočty na základe štatistík UHCP ku dňu 31.12.2010

Ako vidno z uvedenej tabuľky, najčastejšími krajinami pôvodu sú krajiny Eu-
rópskej únie. Tučným písmom je v tabuľke označených desať najčastejších 
krajín pôvodu bez ohľadu na to, či ide o krajinu európskeho hospodárskeho 
priestoru alebo tretiu krajinu. okrem krajín Európskej únie by tak medzi 
najpočetnejšie zastúpené krajiny v Bratislavskom kraji patrili ešte Ukrajina, 
srbsko, Rusko a vietnam. 

3. niTRiAnsKY KRAj
Krajom s druhým najpočetnejším zastúpením cudzincov na Sloven-
sku je Nitriansky kraj. Tabuľka za celé Slovensko (tabuľka č.1) uvádza, že 
k 31.12.2010 v Nitrianskom kraji žilo 7 785 cudzincov, pričom výrazná 
väčšina – až 86% cudzincov tu bola prihlásená na trvalý pobyt. V prípa-
de cudzincov s trvalým pobytom ide vo väčšine prípadov o občanov EHP 
(približne 5700). U tých, ktorí majú prechodný pobyt, prevažujú cudzinci 
s povolením pobytu za účelom podnikania (199) a zamestnania (302). 

3.1 vEKovÁ A RoDovÁ šTRUKTÚRA cUDZincov 
v niTRiAnsKom KRAji

Podiel mužov a žien v Nitrianskom kraji je výrazne nerovnomerný. Kým mu-
žov cudzincov tu žije 5238, žien len 2554. Tabuľka uvádza absolútne počty 
žien a mužov v jednotlivých vekových kohortách a graf zobrazuje ich per-
centuálny podiel na populácii cudzincov a cudziniek v tomto kraji. 

TABUĽKA č. 4   počTY mUŽov A ŽiEn v jEDnoTLivých vEKových 
inTERvALoch

0–4 5–19 20–54 55 a viac spolu

Ženy 57 204 1825 468 2554

muži 57 225 4147 809 5238

spolu 114 429 5972 1277 7792

Zdroj: Vlastné prepočty na základe štatistík UHCP ku dňu 31.12.2010

Ako vidno z uvedeného grafu, v prípade mužov výrazne dominuje vek v ob-
dobí ekonomickej aktivity. Kým medzi mužmi je takmer 80% vo veku od 20 
– 54 rokov, v prípade žien je to o čosi viac ako 70%. Ženy sú viac zastúpené 
v ostatných vekových kategóriách, pričom rozdiely nie sú veľmi výrazné. 

Ak sa však pozrieme na absolútne čísla, v nižších vekových kohortách 
(do 19 rokov) sú počty mužov a žien takmer rovnaké, vo vyššom veku do-
minujú skôr muži.

GRAf č. 2  pERcEnTUÁLnY poDiEL cUDZincov v jEDnoTLivých 
vEKových KATEGóRiÁch poDĽA pohLAviA
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je označených 10 najčastejších krajín pôvodu bez ohľadu na to, či ide o cu-
dzincov z EHP alebo tretích krajín, pričom je zrejmé, že cudzinci z EHP do-
minujú aj v Nitrianskom kraji. 

TABUĽKA č. 5  nAjčAsTEjšiE KRAjinY pôvoDU cUDZincov  
ŽijÚcich v niTRiAnsKom KRAji

Krajina Ehp počet 
cudzincov Tretie krajiny počet 

cudzincov
1 maďarsko 2249 srbsko 345
2 Rumunsko 958 Ukrajina 250
3 česká republika 819 vietnam 213
4 poľsko 404 Čína 194
5 Taliansko 302 Rusko 123
6 nemecko 274 Kórea 121
7 Rakúsko 235 Macedónsko 86
8 Bulharsko 174 Srbsko a Čierna hora 70
9 Veľká Británia 78 Japonsko 51
10 Španielsko 70 India 48

Zdroj: Vlastné prepočty na základe štatistík UHCP ku dňu 31.12.2010

4. TRnAvsKý KRAj
Trnavský kraj je tretím najpočetnejším krajom čo do počtu cudzincov žijú-
cich na Slovensku. Žije tu 7773 cudzincov s rôznymi typmi pobytu, pričom 
najčastejším typom pobytu je podobne ako v ostatných krajoch trvalý 
pobyt (6394). Ku koncu roka 2010 žilo na území Trnavského kraja 1297 
cudzincov s prechodným pobytom a 82 cudzincov, ktorým bol udelený 
tolerovaný pobyt. 

4.1 vEKovÁ A RoDovÁ šTRUKTÚRA cUDZincov  
v TRnAvsKom KRAji

Celkový počet mužov cudzincov žijúcich v Trnavskom kraji výrazne pre-
vyšuje počet žien. Zo všetkých cudzincov tvoria ženy len tretinu. Graf č.3 
ukazuje, ako sú počty cudzincov distribuované v jednotlivých vekových 
intervaloch v prípade mužov a žien. Tabuľka č.6 udáva absolútne počty 

cudzincov, pričom je zrejmé, že najväčší počet tvoria muži v ekonomicky 
produktívnom (od 20 do 55 rokov) veku, až takmer 57% všetkých cudzin-
cov v Trnavskom kraji.  Absolútne počty detí (chlapcov a dievčat do 19 
rokov) sú približne vyrovnané, počet mužov nad 55 rokov tiež výrazne 
prevyšuje počet žien. Veková štruktúra v rámci jednotlivých kategórií 
(muži a ženy) je však oveľa vyrovnanejšia než v prípade predchádzajú-
cich krajov.

4.2 nAjčAsTEjšiE KRAjinY pôvoDU cUDZincov  
v TRnAvsKom KRAji

V Trnavskom kraji tvoria najvyšší podiel na celkovom počte cudzincov ľu-
dia pochádzajúci z Rumunska, čo pravdepodobne súvisí s ekonomickou 
atraktivitou regiónu a vyššou koncentráciou zahraničných investorov. Ďal-
šími najpočetnejšími krajinami pôvodu sú okolité krajiny Európskej únie 
a Bulharsko. Z takzvaných tretích krajín sú najčastejšie prichádzajúcimi 
cudzincami ľudia zo Srbska, Vietnamu a Ukrajiny, pravdepodobne teda 
ekonomickí migranti. 

TABUĽKA č. 7  nAjčAsTEjšiE KRAjinY pôvoDU cUDZincov  
ŽijÚcich v TRnAvsKom KRAji

Krajina Ehp počet 
cudzincov Tretie krajiny počet 

cudzincov
1 Rumunsko 2042 srbsko 366
2 česká republika 957 vietnam 365
3 maďarsko 880 Ukrajina 226
4 nemecko 373 Kórea 195
5 Rakúsko 298 Rusko 131
6 Bulharsko 293 Čína 92
7 poľsko 271 Srbsko a Čierna Hora 80
8 Taliansko 184 Macedónsko 41
9 Veľká Británia 84 Juhoslávia 38
10 Dánsko 37 India 30

Zdroj: Vlastné prepočty na základe štatistík UHCP ku dňu 31.12.2010

5. KošicKý KRAj
V Košickom kraji bolo na určitý typ pobytu ku koncu roka 2010 prihlásených 
7028 cudzincov, z toho na trvalý pobyt 5257, na prechodný pobyt 1743 
cudzincov. Len 28 cudzincom bol udelený tolerovaný pobyt. 

5.1 vEKovÁ A RoDovÁ šTRUKTÚRA cUDZincov  
v KošicKom KRAji

Rodové rozloženie je podobné ako v iných krajoch Slovenska, výrazne do-
minujú muži, ktorých je viac ako 60% z celkového počtu cudzincov. Ide pre-
važne o mužov vo veku od 20 do 55 rokov – tí tvoria 46% všetkých cudzin-
cov žijúcich v Košickom kraji. 

TABUĽKA č. 8  počTY mUŽov A ŽiEn v jEDnoTLivých vEKových 
inTERvALoch

0–4 5–19 20–54 55 a viac spolu
Ženy 80 276 1 837 607 2 800
muži 68 259 3 196 730 4 253
spolu 148 535 5 033 1 337 7 053

Zdroj: Vlastné prepočty na základe štatistík UHCP ku dňu 31.12.2010

Absolútne čísla hovoria o prevahe mužov vo vyšších vekových kategó-
riách, medzi deťmi do 19 rokov je počet chlapcov a dievčat vyrovnaný. 
Veková štruktúra mužov a žien je približne rovnaká, vyšší podiel v porov-
naní s inými krajmi tvoria ženy nad 55 rokov (viac ako 20% všetkých žien 
cudziniek). 

TABUĽKA č. 6  počTY mUŽov A ŽiEn v jEDnoTLivých vEKových 
inTERvALoch

0–4 5–19 20–54 55 a viac spolu
Ženy 35 139 1894 387 2455
muži 46 177 4420 686 5329
spolu 81 316 6314 1073 7784

Zdroj: Vlastné prepočty na základe štatistík UHCP ku dňu 31.12.2010

GRAf č. 3  pERcEnTUÁLnY poDiEL cUDZincov v jEDnoTLivých 
vEKových KATEGóRiÁch poDĽA pohLAviA
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5.2 nAjčAsTEjšiE KRAjinY pôvoDU cUDZincov  
v KošicKom KRAji

Podľa očakávania najväčší počet a podiel cudzincov v rámci Košického kraja 
pochádza z Ukrajiny, keďže tento kraj priamo susedí s Ukrajinou. Zároveň 
ide o prvý kraj, kde najčastejšou krajinou pôvodu je tzv. tretia  krajina. A aj 
celkovo je podiel cudzincov z tretích krajín v rámci tohto kraja vyšší. Ďalší-
mi tretími krajinami, z ktorých pochádzajú cudzinci žijúci v Košickom kraji 
najčastejšie, sú Vietnam, Rusko a Čína. 

TABUĽKA č. 9  nAjčAsTEjšiE KRAjinY pôvoDU cUDZincov  
ŽijÚcich v KošicKom KRAji

Krajina Ehp počet 
cudzincov Tretie krajiny počet 

cudzincov
1 česká republika 850 Ukrajina 1696
2 nemecko 599 vietnam 323
3 maďarsko 554 Rusko 218
4 veľká Británia 218 čína 144

5 Taliansko 195 Spojené štáty 
americké 143

6 Francúzsko 143 Srbsko 136
7  Rumunsko 92 Líbya 89
8 Španielsko 83 Izrael 86
9 Grécko 67 Saudská Arábia 58
10 Rakúsko 53 Macedónsko 48

Zdroj: Vlastné prepočty na základe štatistík UHCP ku dňu 31.12.2010

6. ŽiLinsKý KRAj 
Žilinský kraj je piatym najpočetnejším krajom čo do počtu cudzincov s urči-
tým typom pobytu udeleným k 31.12.2010. Celkovo žije v tomto kraji 5430 
cudzincov. Podobne ako v ostatných krajoch, aj v Žilinskom kraji najpočet-
nejšiu skupinu tvoria cudzinci s trvalým pobytom (4575) – z toho 3853 cu-
dzincov pochádza z krajín Európskeho hospodárskeho priestoru. Prechod-
ný pobyt má udelených 847 cudzincov, prevažne za účelom zamestnania 
(254) a podnikania (116). Slovákov žijúcich v zahraničí je evidovaných v Ži-
linskom kraji 147. Tolerovaný pobyt bol k uvedenému dátumu udelený len 
ôsmim cudzincom. 

6.1 vEKovÁ A RoDovÁ šTRUKTÚRA cUDZincov

Rodová štruktúra v Žilinskom kraji je o niečo vyváženejšia ako v ostatných 
krajoch. Kým v niektorých krajoch prevyšuje počet mužov takmer dvojná-
sobne počet žien, v Žilinskom kraji žije 2195 žien a 3247 mužov. Najpočet-
nejšou skupinou sú muži od 20 do 55 rokov, ktorí tvoria takmer polovicu 
celej populácie cudzincov žijúcich v Žilinskom kraji. 

TABUĽKA č. 10  počTY mUŽov A ŽiEn v jEDnoTLivých vEKových 
inTERvALoch

0–4 5–19 20–54 55 a viac spolu
Ženy 48 170 1619 358 2195
muži 45 191 2457 554 3247
spolu 93 361 4076 912 5442

Zdroj: Vlastné prepočty na základe štatistík UHCP ku dňu 31.12.2010

Percentuálne rozdelenie rôznych vekových skupín u mužov a žien je po-
dobné ako v iných krajoch. V nižších vekových kategóriách sú čo do abso-
lútnych počtov rovnomerne zastúpení chlapci aj dievčatá. Medzi mužmi 
tvoria chlapci do 19 rokov 7,3% cudzincov, u žien je to takmer 10%. Vo 
vyšších vekových kategóriách je podiel v jednotlivých vekových kategóriách 
u mužov a rovnako u žien pomerne vyrovnaný. 

GRAf č. 5  pERcEnTUÁLnY poDiEL cUDZincov v jEDnoTLivých 
vEKových KATEGóRiÁch poDĽA pohLAviA

 

6.2 nAjčAsTEjšiE KRAjinY pôvoDU cUDZincov  
v ŽiLinsKom KRAji

Žilinský kraj sa od ostatných krajov v zložení cudzincov mierne odlišu-
je. Napriek tomu, že najpočetnejšími krajinami pôvodu sú podobne ako 
v prípade iných krajov susediace krajiny Česká republika a Poľsko, vý-
znamný podiel tvoria aj cudzinci z Nórska, ktorí sú v rámci účelov poby-
tu vedení ako občania EHP. Táto odchýlka môže byť spôsobená vyšším 
počtom zahraničných študentov študujúcich na vysokých školách v Žiline 
a v Martine. 

Najpočetnejšou skupinou cudzincov pochádzajúcich z tretej krajiny, sú cu-
dzinci z Kórejskej republiky. V rámci Žilinského kraja ich žije 532, pričom väč-
šina z nich má udelený pobyt za účelom zamestnania alebo zlúčenia rodiny, 
čo nasvedčuje tomu, že ide predovšetkým o zamestnancov automobilky KIA 

GRAf č. 4  pERcEnTUÁLnY poDiEL cUDZincov v jEDnoTLivých 
vEKových KATEGóRiÁch poDĽA pohLAviA

TABUĽKA č. 11  nAjčAsTEjšiE KRAjinY pôvoDU cUDZincov  
ŽijÚcich v ŽiLinsKom KRAji

Krajiny Ehp počet 
cudzincov Tretie krajiny počet 

cudzincov
1 česká republika 1391 Kórejská republika 532
2 poľsko 990 Ukrajina 220
3 nórsko 359 Rusko 122
4 nemecko 245 srbsko 107
5 veľká Británia 166 Čína 74
6 Rakúsko 99 Vietnam 71

7 Bulharsko 87 Spojené štáty 
americké 52

8 Francúzsko 96 Chorvátsko 33
9 Taliansko 92 Macedónsko 27
10  Belgicko 52 Srbsko a Čierna Hora 23

Zdroj: Vlastné prepočty na základe štatistík UHCP ku dňu 31.12.2010
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v Žiline a ich rodinných príslušníkov. ostatní cudzinci z tretích krajín pochá-
dzajú najmä z Ukrajiny, Ruska, Srbska a ostatných balkánskych krajín. 

V tabuľke č.11 je hrubým písmom vyznačených 10 najpočetnejších krajín 
pôvodu bez ohľadu na to, či ide o krajiny EHP alebo tzv. tretie krajiny. V prí-
pade krajín pôvodu dominujú opäť krajiny EHP, ktorých občania sa v rámci 
Žilinského kraja vyskytujú častejšie ako občania tretích krajín.

7. pREšovsKý KRAj
V Prešovskom kraji žije celkovo 5274 cudzincov, z ktorých dve tretiny (4039) 
majú udelený trvalý pobyt. Väčšinou ide o občanov Európskeho hospodár-
skeho priestoru (2895). Prechodný pobyt bol udelený 1234 cudzincom, 
prevažne za účelom podnikania, zamestnania a zahraničným Slovákom. Iba 
jeden cudzinec má udelený tolerovaný pobyt. 

7.1 vEKovÁ A RoDovÁ šTRUKTÚRA cUDZincov

Počty mužov a žien sú v rámci Prešovského kraja pomerne vyrovnané, mu-
žov tu žije len o 562 viac ako žien. Rozdiely v počtoch narastajú s vekom – 
kým v kategórii 0–4 roky je počet dievčat a chlapcov vyrovnaný, v kategórii 
do 19 rokov dievčatá prevyšujú nad chlapcami (rovnako aj v kategórii nad 
55 rokov prevládajú ženy), v ekonomicky produktívnom veku zas dominujú 
muži (2200 mužov oproti 1496 ženám). Muži vo veku od 20 do 55 rokov tak 
tvoria 40% celkovej populácie cudzincov v Prešovskom kraji. Tabuľka č.12 
uvádza absolútne počty mužov a žien v jednotlivých vekových intervaloch. 

TABUĽKA č. 12  počTY mUŽov A ŽiEn v jEDnoTLivých vEKových 
inTERvALoch

0–4 5–19 20–54 55 a viac spolu

Ženy 45 225 1496 596 2362

muži 49 179 2200 496 2924

spolu 94 404 3696 1092 6378

Zdroj: Vlastné prepočty na základe štatistík UHCP ku dňu 31.12.2010

Graf č.5 poukazuje na výraznejšie rozdiely vo vekovom zložení mužov a žien 
v rámci Prešovského kraja. Ako z grafu vidno, v porovnaní so ženami je 
v prípade mužov výraznejšie zastúpená veková kategória od 20 do 54 ro-
kov, teda muži v produktívnom veku. Vekové zloženie žien je rozmanitejšie. 
Viac ako štvrtina žien je vo vekovej kategórii nad 55 rokov a viac ako 10% 
žien je vo veku do 19 rokov, pričom v tejto vekovej kategórii prevažujú ženy 
aj v absolútnych číslach. 

GRAf č. 6  pERcEnTUÁLnY poDiEL cUDZincov v jEDnoTLivých 
vEKových KATEGóRiÁch poDĽA pohLAviA
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a Rumunska. Čo sa týka tretích krajín, najčastejšie ide o cudzincov z Ukra-
jiny, ktorí tvoria najpočetnejšiu kategóriu cudzincov podobne ako v Košic-
kom kraji. Takmer 500 cudzincov s povoleným pobytom je z ázijských krajín 
– Číny a Vietnamu. 

TABUĽKA č. 13  nAjčAsTEjšiE KRAjinY pôvoDU cUDZincov  
ŽijÚcich v pREšovsKom KRAji 

Krajina Ehp počet
cudzincov Tretie krajiny počet 

cudzincov

1 poľsko 981 Ukrajina 1261

2 česká republika 963 čína 260

3 Rumunsko 193 vietnam 191

4 nemecko 187 Rusko 166

5 Taliansko 114 Macedónsko 61

6 veľká Británia 86 Spojené štáty 
americké 56

7 Bulharsko 67 Srbsko 47

8 Rakúsko 61 Bielorusko 42

9 Francúzsko 47 Chorvátsko 40

10 Maďarsko 41 Turecko 23

Zdroj: Vlastné prepočty na základe štatistík UHCP ku dňu 31.12.2010

8. BAnsKoBYsTRicKý KRAj
Počet cudzincov žijúcich v rámci Banskobystrického kraja je najnižší 
na Slovensku. oproti Bratislavskému kraju tu žije päťkrát menej cudzin-
cov, celkovo 4512. Z tohto celkového počtu tvoria najvyšší podiel cudzinci 
s  udeleným trvalým pobytom, až 3803 (85%), pričom prevažujú občania 
Európskeho hospodárskeho priestoru (3 120). Prechodný pobyt má v Ban-
skobystrickom kraji 698 ľudí  a jedenástim cudzincom k 31.12.2010 bol ude-
lený tolerovaný pobyt.

8.1 vEKovÁ A RoDovÁ šTRUKTÚRA cUDZincov 
v BAnsKoBYsTRicKom KRAji

Takmer  polovicu (48%) všetkých cudzincov žijúcich v Banskobystric-
kom kraji tvoria muži vo veku od 20 do 55 rokov. Žien žije v tomto kraji 

TABUĽKA č. 14  počTY mUŽov A ŽiEn v jEDnoTLivých vEKových 
KATEGóRiÁch 

0–4 5–19 20–54 55 a viac spolu

Ženy 30 151 1122 344 1647

muži 25 163 2162 526 2876

spolu 55 314 3248 870 4523

Zdroj: Vlastné prepočty na základe štatistík UHCP ku dňu 31.12.2010

GRAf č. 7  pERcEnTUÁLnY poDiEL cUDZincov v jEDnoTLivých 
vEKových KATEGóRiÁch poDĽA pohLAviA
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1647, mužov celkovo 2876. Veková štruktúra do veľkej miery kopíruje 
vekovú štruktúru cudzincov v ostatných krajoch, pričom veková štruk-
túra žien je o niečo rozmanitejšia ako mužov (vyšší podiel predovšet-
kým v kategórii do 20 rokov a nad 55 rokov). Ženy nad 55 rokov tvoria 
viac ako štvrtinu všetkých žien, pričom mužov v tejto vekovej kategórii 
je 17%.

Tabuľka č.14 ukazuje absolútne početnosti žien a mužov v jednotlivých ve-
kových kategóriách, graf č.6 zas poukazuje na vekové zloženie cudzincov 
a cudziniek žijúcich v tomto kraji.  

8.2 nAjčAsTEjšiE KRAjinY pôvoDU cUDZincov 
v BAnsKoBYsTRicKom KRAji

Podobne ako v iných krajoch, aj v Banskobystrickom kraji prevažujú cudzin-
ci z Európskeho hospodárskeho priestoru (v tomto prípade až sedem z de-
siatich najčastejších krajín pôvodu sú krajiny EHP), a to predovšetkým zo 
susediacich krajín (Maďarsko, Česká republika, Poľsko).  Medzi cudzincami 
z tretích krajín žijú najčastejšie v tomto kraji občania Srbska (takmer 300), 
Ukrajiny, Ruska a Číny. 

Najčastejšou krajinou pôvodu z tzv. tretích krajín je Srbsko, z ktoré-
ho pochádza až 292 cudzincov. Vo výraznej väčšine prípadov však ide 
o Slovákov žijúcich v zahraničí (268). ostatní cudzinci (Ukrajinci, Rusi) 
z tretích krajín sem prichádzajú za rôznym účelom a majú rôzne typy 
pobytov, prichádzajú sem predovšetkým za prácou a podnikaním, prí-
padne ide o zlúčenie rodín. Žiaden účel pobytu u nich nie je významne 
dominantný. 

TABUĽKA č. 15 nAjčAsTEjšiE KRAjinY pôvoDU cUDZincov  
ŽijÚcich v BAnsKoBYsTRicKom KRAji 

Krajina Ehp počet 
cudzincov Tretie krajiny počet 

cudzincov
1 maďarsko 813 srbsko 292
2 česká republika 707 Ukrajina 262
3 poľsko 352 Rusko 169
4 nemecko 261 Čína 110
5 Rumunsko 255 Srbsko a Čierna Hora 83
6 Rakúsko 135 Vietnam 69
7 Taliansko 119 Macedónsko 47

8 Veľká Británia 84 Spojené štáty 
americké 44

9 Francúzsko 75 Turecko 23
10 Belgicko 68 Juhoslávia 20

Zdroj: Vlastné prepočty na základe štatistík UHCP ku dňu 31.12.2010

9. TREnčiAnsKY KRAj
V Trenčianskom kraji žije druhý najnižší počet cudzincov zo všetkých kra-
jov Slovenska. V počte 4790 tvoria len 7,6% všetkých cudzincov žijúcich 
na Slovensku. Aj v tomto kraji dominujú cudzinci s trvalým pobytom (4031), 
z ktorých až 85% pochádza z krajín EHP. Prechodný pobyt bol k 31.12.2010 
pridelený 763 cudzincom, väčšinou na účel zamestnania (166), podnikania 
(162) alebo Slovákom žijúcim v zahraničí (289). 

9.1 vEKovÁ A RoDovÁ šTRUKTÚRA cUDZincov 
v TREnčiAnsKom KRAji

V Trenčianskom kraji výrazne prevažujú muži nad ženami, pretože tvo-
ria až 72% celej cudzineckej populácie. Mužov tu k 31.12.2010 bolo 
prihlásených na pobyt 3461, žien len 1337. Veková štruktúra v nižších 
vekových kategóriách je podobná ako v ostatných krajoch, počet diev-
čat a chlapcov vo veku do 20 rokov je pomerne vyrovnaný. Vo vekovej 
kategórii 20 – 55 výrazne dominujú muži, tí v danej vekovej kategórii 
tvoria takmer 60% celej cudzineckej populácie v Trenčianskom kraji. 
Tabuľka č.16 uvádza absolútne počty žien a mužov v jednotlivých veko-
vých kategóriách. 

TABUĽKA č. 16  počTY mUŽov A ŽiEn v jEDnoTLivých vEKových 
KATEGóRiÁch

0–4 5–19 20–54 55 a viac spolu
Ženy 28 136 947 226 1337
muži 25 162 2759 515 3461
spolu 53 198 3706 741 4798

Zdroj: Vlastné prepočty na základe štatistík UHCP ku dňu 31.12.2010

Čo sa týka vekového zloženia mužov a žien, opäť zaznamenávame určité 
rozdiely, aj keď nie také výrazné ako v prípade iných krajov (napr. Prešov-
ského, Košického a Banskobystrického). V prípade žien je výraznejšie zastú-
pená veková kategória 0 – 19 rokov, i keď ani v tejto kategórii neprevažujú 
ženy nad mužmi v absolútnych početnostiach. V prípade mužov je výraz-
nejšie zastúpená veková kategória od 20 do 55 rokov. Vo vekovej kategórii 
nad 55 rokov nie sú medzi pohlaviami takmer žiadne rozdiely. 

GRAf č. 8  pERcEnTUÁLnY poDiEL cUDZincov v jEDnoTLivých 
vEKových KATEGóRiÁch poDĽA pohLAviA

 

9.2 nAjpočETnEjšiE KRAjinY pôvoDU cUDZincov 
v TREnčiAnsKom KRAji

Trenčiansky kraj je spolu s Trnavským jediným krajom, kde najvyšší podiel 
cudzincov netvoria cudzinci zo susednej krajiny. V prípade oboch krajov sú 
najpočetnejšou skupinou cudzincov občania  Rumunska. Keďže Rumunsko 
je členom Európskej únie, slovenské úrady neevidujú účel pobytu, za ktorým 
títo ľudia prichádzajú. Môžeme sa však domnievať, že ide predovšetkým 
o cudzincov prichádzajúcich na Slovensko za prácou.  Čo sa týka tzv. tretích 
krajín, na prvom mieste sú občania Srbska. Ako však už bolo spomínané, 
v mnohých prípadoch ide o občanov Srbska, ktorí majú status zahraničných 
Slovákov. občania ďalších tretích krajín (Číny, Ukrajiny a Ruska), ktorí žijú 
na území Trenčianskeho kraja, sem prichádzajú predovšetkým za prácou (za-
mestnanie alebo podnikanie), prípadne za účelom zlúčenia rodiny. 

TABUĽKA č. 17  nAjčAsTEjšiE KRAjinY pôvoDU cUDZincov  
ŽijÚcich v TREnčiAnsKom KRAji 

Krajina Ehp počet 
cudzincov Tretie krajiny počet 

cudzincov
1 Rumunsko 935 srbsko 241
2 česká republika 814 čína 162
3 poľsko 464 Ukrajina 154
4 Bulharsko 201 Rusko 140
5 Taliansko 157 Vietnam 114
6 Rakúsko 130 Kórea 110
7 Veľká Británia 70 Srbsko a Čierna Hora 54

8 Francúzsko 51 Spojené štáty 
americké 43

9 Maďarsko 49 Chorvátsko 41
10 Holandsko 34 Macedónsko 37

Zdroj: Vlastné prepočty na základe štatistík UHCP ku dňu 31.12.2010
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TABUĽKA č. 1  vývoj počTU cUDZincov A ich poDiELU nA cELKovEj popULÁcii v sR 
v RoKoch 2005 – 2010

vývoj počtu cudzincov 
a ich podielu na celkovej populácii v sR 2005 2006 2007 2008 2009 2010

celkový počet cudzincov 25 635 32 153 41 214 52 706 58 322 62 584
podiel na celkovej populácii 0,48% 0,60% 0,76% 0,97% 1,08% 1,15%

Zdroj: Štatistický úrad SR, vlastný prepočet.

JANA KADLEČíKoVÁ

LoKÁLNE INTEGRAČNÉ 
PoLITIKY – VÝSLEDKY 

VÝSKUMU1

V priebehu roka 2009 realizovalo Centrum pre výskum etnicity a kultúry 
(CVEK) výskum lokálnych integračných politík. Zameranie sa na integráciu 
migrantov na lokálnej úrovni bolo motivované viacerými dôvodmi. Prvým 
dôvodom bol vývoj počtu cudzincov na Slovensku, ktorý sa za posledné 
roky zvyšuje, aj keď v medzinárodnom porovnaní má Slovensko v rámci EÚ 
jeden z najnižších počtov a podielov cudzincov na celkovej populácii. Vývoj 
počtu cudzincov na Slovensku od roku 2005 je však jednoznačný, zazname-
návame pomerne dynamický nárast (pozri údaje v tabuľke 1).

Ďalším dôležitým momentom, ktorý nás nasmeroval k téme integrácie 
migrantov na lokálnej úrovni, bolo prijatie Koncepcie integrácie cudzincov 
v Slovenskej republike vládou SR v roku 2009. Tento dokument je prvým 
koncepčným materiálom zaoberajúcim sa oblasťou integrácie cudzincov 
komplexne. Koncepcia integrácie cudzincov vo viacerých ustanoveniach 
a opatreniach počíta s intenzívnejším zapojením samospráv do integrácie 
migrantov na lokálnej úrovni. Tieto opatrenia majú v niektorých oblastiach 
povahu integračného mainstreamingu2, v iných sa hovorí dokonca o preno-
se kompetencií zo štátu na samosprávy miest/obcí a krajov v tejto oblasti. 

Tretím, nemenej dôležitým dôvodom, ktorý nás motivoval zaoberať sa 
spomínanou problematikou, bolo presvedčenie, že veľká časť úspešného 
začlenenia migrantov do spoločnosti závisí okrem nastavenia verejných 
politík a osobných charakteristík prichádzajúcich migrantov aj od toho, 
ako na tento jav zareagujú samosprávy miest/obcí a krajov, kam cudzinci 
prichádzajú. Príchod väčších skupín migrantov do určitej lokality znamená 
zmenu, na ktorú by sa mali miestne samosprávy pripraviť. Často je potreb-
né nadviazať spoluprácu so zamestnávateľom týchto ľudí, vytvoriť priestor 
pre ich ubytovanie, ďalšiu potrebnú infraštruktúru a služby a zrozumiteľ-
ne komunikovať túto situáciu domácemu obyvateľstvu, ktoré môže mať 
z príchodu cudzincov určité obavy. I keď Slovensko zatiaľ nemá skúsenosti 
s masívnejším príchodom cudzincov, už aj u nás sa objavili prípady, kedy 
do určitého mesta alebo obce prišla väčšia skupina cudzincov (napr. Žilina, 
Galanta, Trnava, atď.). 

1. výchoDisKÁ výsKUmU
Integrácia migrantov na lokálnej úrovni zatiaľ nebola na Slovensku pod-
robnejšie skúmaná. Viaceré výskumné analýzy sa venovali problematike 
integrácie migrantov z rôznych aspektov, napríklad začleneniu migrantov 
na trh práce3, do systému sociálneho zabezpečenia a zdravotnej starostli-
vosti a pod. Niektoré výskumné analýzy poukázali na problematiku začlene-
nia migrantov prostredníctvom ich komunít, resp. na dôležitosť sociálnych 
sietí migrantov, ktoré sú nevyhnutné v procese integrácie, keďže formál-
ne mechanizmy sú nepostačujúce 4. Keďže výskumníci zatiaľ tejto oblasti 

1 Text je skrátenou verziou výskumnej správy, ktorú vydal CVEK v roku 2011 – Kadlečíková, 
J. (ed.) Integrácia migrantov na lokálnej úrovni – výskumné zistenia a odporúčania, 
Bratislava, CVEK 2011.

2 INTEGRAČNÝ MAINSTREAMING znamená zohľadňovanie dopadov rôznych opatrení na 
cudzincov už pri plánovaní a tvorbe zákonov a politík rôznych rezortov a inštitúcií. 

3 Popper, Miroslav a kol.: Potreby migrantov na Slovensku. Bratislava, VEDA/IoM,/KVSBK 
SAV 2006.

4 Gallová Kriglerová, Elena – Kadlečíková, Jana – Lajčáková, Jarmila: Migranti – nový 
pohľad na staré problémy. Multikulturalizmus a kultúrna integrácia migrantov na 
Slovensku. Bratislava, CVEK 2009. 

nevenovali pozornosť, nepoznáme mechanizmy, ktoré vedú k viac alebo 
menej úspešnému začleneniu migrantov do spoločnosti na lokálnej úrovni. 
Kompetencie týkajúce sa integrácie migrantov sú rozdelené medzi viace-
rých aktérov na lokálnej úrovni – inštitúcie, ktoré ich často vykonávajú bez 
vzájomnej koordinácie. Je teda legitímne zaoberať sa otázkou, či je takéto 
rozdelenie kompetencií optimálne a vedie skutočne k úspešnému začlene-
niu migrantov do spoločnosti. 

Vychádzame z predpokladu, že určité nastavenie integračnej politiky na lo-
kálnej úrovni má vplyv na podobu začlenenia migrantov v danej lokalite. 
Na základe tohto predpokladu sa snažíme zistiť a bližšie opísať, akú kon-
krétnu podobu má integračná politika na lokálnej úrovni, kto sú jej aktéri 
a aký má vplyv na podobu začlenenie migrantov v danej lokalite.

Integráciu migrantov na lokálnej úrovni nevnímame ako samostatnú ohra-
ničenú verejnú politiku, ale ako súčasť širšej integračnej politiky na Sloven-
sku, do ktorej vstupuje množstvo ďalších aktérov, nielen aktéri na lokálnej 
úrovni. Inými slovami, snažíme sa preskúmať, ako určitá forma inštituci-
onálneho zakotvenia verejnej politiky a určitý spôsob jej výkonu vplývajú 
na spôsob začlenenia migrantov. 

Aby sme mohli odpovedať na tieto otázky, zreali-
zovali sme kvalitatívny výskum lokálnych integrač-
ných politík v troch rôznych mestách, ktoré boli 
zároveň v troch rôznych krajinách – Slovenská 
republika, Česká republika, Rakúsko. Vybrané kra-
jiny si boli do určitej miery podobné svojou histo-
rickou skúsenosťou, geografiou – nachádzajú sa 
v stredoeurópskom regióne a v prípade všetkých 
troch možno hovoriť o etnickom definovaní náro-
da. Ani medzi veľkosťou vybraných krajín neboli 

dramatické rozdiely. Naopak rozdielne boli tieto krajiny v počte a podiele 
migrantov na celkovej populácii a v skúsenostiach s ich integráciou do spo-
ločnosti.  Čo sa týka samotných miest, rovnako boli vybrané tak, aby si boli 
v niektorých charakteristikách podobné (veľkosť, pomer majority a menšín, 
miera nezamestnanosti a pod.) a v iných zase rozdielne (podiel migrantov 
na domácom obyvateľstve, skúsenosti s integráciou migrantov na svojom 
území).  Takto nastavené kritériá pre výber výskumných lokalít nám umožnili 
jednak vybrať mestá, ktoré do určitej miery môžeme považovať za reprezen-
tantov danej krajiny a zároveň porovnať navzájom ich integračné politiky.  

Konkrétne sme teda do výskumu zaradili mesto Wiener Neustadt (Ra-
kúsko), ktoré malo najvyšší počet a podiel cudzincov a má aj najdlhšie a naj-
bohatšie skúsenosti s ich integráciou. Menej cudzincov a menej skúseností 
s integráciou majú v ďalšom skúmanom meste - v Českých Budějoviciach 
(Česká republika), avšak v porovnaní so Slovenskom je tu už počet cudzin-
cov vyšší a vyžiadal si aj opatrenia v oblasti integrácie cudzincov. Poslednou 
lokalitou, ktorá bola zaradená do výskumu, bolo mesto Trnava (Slovenská 
republika), ktoré má zatiaľ vzhľadom na nízky počet cudzincov najmenej 
skúseností s ich integráciou na svojom území. Rozdielne počty cudzincov 
v uvedených krajinách ilustruje nasledujúca tabuľka:

TABUĽKA č. 2  poRovnAniE počTU A poDiELU cUDZincov 
nA cELKovEj popULÁcii v sR, čR A v RAKÚsKU

slovenská 
republika 
(k 31.12.2010)

česká 
republika 
(k 31.12.2010)

Rakúsko 
(k 1.1.2010)

celkový počet 
obyvateľov 5 435 273 10 532 770 8 375 290

celkový počet 
cudzincov 62 584 425 301 895 144

podiel cudzincov na 
celkovej populácii 1,15% 4,04% 10,69%

Zdroj: Štatistický úrad SR, Statistický úřad ČR, Statistik Austria

Výskumné zistenia v oblasti integrácie migrantov vo vybraných troch mes-
tách boli spracované na základe kvalitatívnych rozhovorov s dôležitými 

 Gallová Kriglerová, Elena: Integrácia v sociálno – ekonomickej oblasti. In: Vašečka, 
Michal – Košťál, Ctibor: Integrácia migrantov – vieme, čo chceme? Politiky integrácie 
v Slovenskej republike v komparatívnej perspektíve Bratislava, Ústav verejnej politiky 
FSEV UK 2009.

 Hlinčíková, Miroslava: Sonda do života migrantov z Vietnamu. In: Filadelfiová, J. a kol.: 
Sondy do kultúrnej diverzity na Slovensku. Bratislava, IVo 2010.  
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aktérmi integračných politík, ktorými boli predstavitelia štátnej správy, sa-
mosprávy, mimovládnych organizácií, vzdelávacích inštitúcií a ďalší. V prí-
pade každého mesta sme sa v úvodnej časti výskumu pokúsili identifikovať 
všetkých aktérov, ktorých sa problematika integrácie cudzincov dotýka, 
i keď nemusia mať v tejto oblasti nejakú formálne stanovenú úlohu. Zis-
tenia z kvalitatívnych rozhovorov boli doplnené o analýzu dôležitých kon-
cepčných dokumentov na úrovni miest/krajov a informácií publikovaných 
v odbornej literatúre a v lokálnych alebo celoštátnych médiách.

Cieľom výskumu nebolo hodnotiť aktivity aktérov a integračné politiky vo 
vybraných mestách, ale skôr podrobne preskúmať proces integrácie cu-
dzincov na lokálnej úrovni v mestách a krajinách, kde je situácia rozdielna 
a na základe toho sa pokúsiť naformulovať odporúčania pre prax integrácie 
na Slovensku a zároveň aj do určitej miery prognózovať možný vývoj v blíz-
kej budúcnosti. 

2. ZhRnUTiE výsKUmných ZisTEní
Výskum integrácie migrantov na lokálnej úrovni ukázal, že podoba integ-
račných politík vo vybraných mestách (Trnava, České Budějovice, Wiener 
Neustadt) bola rôzna. Rozdiely sme zaznamenali v oblasti kompetencií, kto-
ré jednotliví aktéri v oblasti integrácie migrantov na lokálnej úrovni majú, 
aktivít, ktoré vykonávajú, ale najmä v tom, či je politika integrácie oficiálne 
uznaná a zohľadnená aktérmi v praxi.

na slovensku možno politiku integrácie migrantov na lokálnej úrovni, ktorú 
sme preskúmali na príklade mesta Trnava, označiť ako zatiaľ minimálnu. 
Na lokálnej úrovni má zásadné kompetencie, ktoré ovplyvňujú život migran-
tov predovšetkým štátna správa, ktorá udeľuje niektorý typ povolenia, aby 
migranti mohli na území štátu vôbec zotrvať, prípadne pracovať, podnikať 
a pod. Jej kompetencie sú úzko vymedzené a do ďalšieho procesu integrá-
cie migranta už významnejšie nevstupuje. Naopak, samosprávy miest/obcí 
a krajov vykonávajú širokú oblasť kompetencií, z ktorých mnohé možno po-
važovať za dôležité pre integráciu migrantov, zatiaľ však túto tému vo svojich 
aktivitách nezohľadňujú. Migranti sú teda v situácii, kedy pomoc a podporu 
pre zvládnutie procesu integrácie musia hľadať prostredníctvom svojich so-
ciálnych sietí (rodina, priatelia, zamestnávatelia, pracovné agentúry a pod.), 
alebo sa obracajú na niekoľko mimovládnych organizácií, ktoré takéto služby 
poskytujú. Pôsobnosť mimovládnych organizácií je však obmedzená ich ka-
pacitou, to znamená, že nemôžu poskytnúť svoju pomoc všetkým cudzin-
com, ktorí by to potrebovali a všade tam, kde by to bolo potrebné. Ich aktivi-
ty by mali len dopĺňať integračné aktivity štátnej správy a samospráv. 

v prípade českej republiky, konkrétne mesta české Budějovice, si si-
tuácia v oblasti migrácie a integrácie migrantov už vyžiadala určitú 
reakciu aktérov lokálnych integračných politík. Na rozdiel od situácie 
na Slovensku, je v meste viac mimovládnych organizácií, ktoré poskytu-
jú cudzincom nejakú formu pomoci alebo podpory (napr. právne a so-
ciálne poradenstvo, jazykové kurzy a pod.). Na úrovni mesta téma nie 
je výraznejšie zohľadnená v strategických dokumentoch, resp. prekrýva 
sa s problematikou pomoci ľuďom a rodinám, ktoré sa ocitli v krízovej 
situácii, alebo s témou etnických menšín, predovšetkým Rómov. Samotné 
mesto nerealizuje aktivity zamerané na zlepšenie integrácie cudzincov, 
ale vytvorilo finančný mechanizmus, v rámci ktorého podporuje mimo-
vládne organizácie, ktoré takúto pomoc cudzincom poskytujú. Mesto 
teda realizuje svoju integračnú politiku, aj keď nie príliš cielenú a širokú, 
prostredníctvom mimovládnych organizácií na svojom území. Ich aktivity 
sú pomerne široké a nezameriavajú sa len na sociálne a právne poraden-
stvo cudzincom, ale aj také oblasti, ako je poskytovanie jazykových kurzov 
českého jazyka, organizovanie kultúrnych podujatí a ovplyvňovanie vní-
mania cudzincov domácim obyvateľstvom.

V porovnaní so Slovenskom vystupuje do popredia v Českej republike ďalší 
dôležitý moment, a tým je zakotvenie tejto problematiky na úrovni kraja. 
Toto zakotvenie má jednak podobu vytvorenia pracovnej pozície, pod kto-
rú táto oblasť spadá, čiastočného koordinovania aktivít v oblasti integrá-
cie cudzincov v rámci kraja a jednak zohľadnenia problematiky cudzincov 
v niektorých strategických dokumentoch. Novým prvkom v oblasti integrá-
cie cudzincov je Centrum pro podporu  integrace cizinců (CPIC), ktoré pod-
lieha priamo ústrednej štátnej správe. Vzhľadom na jeho pomerne krátke 
pôsobenie sa  ukázalo, že zatiaľ neplní celkom tie úlohy, ktorých plnenie 
jednotliví aktéri na lokálnej úrovni očakávali. Malo to byť predovšetkým 
koordinovanie aktivít jednotlivých aktérov, pravidelné stretnutia, vytvore-
nie informačných kanálov medzi jednotlivými aktérmi a metodické a kon-

cepčné vedenie v tejto problematike. Ukázalo sa však, že značnú časť aktivít 
CPIC tvoria aktivity ako priama pomoc cudzincom, ktoré už na území mes-
ta a kraja mali svojich poskytovateľov a v istom zmysle teda CPIC vytvára 
konkurenciu už zabehnutým a fungujúcim organizáciám. Príklad z Českej 
republiky ukazuje, že zvyšujúci sa podiel a počet cudzincov si každopád-
ne po čase vyžiada reakciu aktérov integračných politík na lokálnej úrovni, 
pričom ako veľmi dôležité  sa javí prepojenie a koordinovanie ich aktivít 
a stanovenie jasných kompetencií. 

Keďže rakúske mesto Wiener neustadt má najdlhšie skúsenosti s prícho-
dom migrantov, aj integračné aktivity na lokálnej úrovni sú oveľa bohat-
šie. V porovnaní s príkladom z Českej republiky a zo Slovenska ich z veľkej 
časti vykonáva samospráva mesta sama alebo v spolupráci s miestnymi 
spolkami a organizáciami, či združeniami samotných migrantov. Zaujímavé 
je, že integračné aktivity mesta nezačali zároveň s príchodom migrantov, 
resp. krátko po tom, ako sa začalo meniť etnické a národnostné zloženie 
mesta. K integračným aktivitám mesto pristúpilo po tom, čo sa objavilo 
mnoho problémov v živote samotných migrantov (neznalosť jazyka, zlá po-
zícia na trhu práce a pod.), alebo v spolužití s pôvodným obyvateľstvom 
(prípady diskriminácie, predsudky v spoločnosti, rozdielne životné štýly 
a pod.). Aj keď dôležitú úlohu pri týchto problémoch zohrávajú aj sociálne 
a generačné rozdiely, sú vnímané a označované ako konflikty medzi domá-
cim obyvateľstvom a prisťahovalcami. K samotnej integrácii migrantov sa 
teda v Rakúsku po určitom čase pridalo aj riešenie problémov, ku ktorým 
nedostatočné integračné politiky viedli (nižšie sociálne postavenie migran-
tov, koncentrácia migrantov v niektorých mestských štvrtiach, prevládajú-
ce predsudky v spolužití na oboch stranách a pod.) a ktorým bolo možné 
vhodnou verejnou politikou predísť alebo ich aspoň zmierniť. 

Posun v oblasti migračnej a integračnej politiky v porovnaní s Českou re-
publikou a so Slovenskom je tiež v tom, že v Rakúsku je vydávanie povolení 
na pobyt cudzincom v kompetencii samospráv. Samosprávy sú tiež dôle-
žitým článkom v procese získania občianstva naturalizáciou. Samosprávy 
teda majú kompetencie, ktoré im umožňujú do určitej miery ovplyvniť po-
vahu migrácie na svojom území. Takýto prenos kompetencií sa javí z hľa-
diska prepojenia migračnej a integračnej politiky ako pomerne logický 
a funkčný a z tohto dôvodu by bolo pre účinnejšiu migračnú a následne aj 
integračnú politiku vhodné na Slovensku i v Českej republike otvoriť disku-
siu o prenose kompetencií v tejto oblasti.

Z porovnania situácie v troch vybraných výskumných lokalitách je teda zrejmé, 
že či už je politika integrácie predovšetkým na pleciach mimovládnych organi-
zácií alebo samospráv,  zvýšenie počtu cudzincov si vyžaduje výraznejšie zapo-
jenie samotných samospráv do tohto procesu. Aktivity samosprávy môžu mať 
podobu priamu, to znamená, že samospráva sama organizuje a poskytuje nie-
ktoré služby zamerané na integráciu cudzincov, alebo môže situáciu ovplyvňo-
vať nepriamo, napríklad tak, že vytvorí inštitucionálne a finančné zázemie pre 
iné organizácie, ktoré sú v oblasti integrácie cudzincov na území mesta aktívne 
(napr. mimovládne organizácie, vzdelávacie inštitúcie, charita a pod.). Ukazuje 
sa však, že obom týmto stratégiám by malo predchádzať dôsledné zmapovanie 
situácie a potrieb cudzincov na území mesta a následné naplánovanie rôznoro-
dých aktivít a intervencií. Účinná verejná politika by mala obsahovať aj ďalšiu 
fázu, a tou je vyhodnotenie realizovaných aktivít a navrhnutie možných zmien 
a zlepšení. Ak verejná politika, lokálnu verejnú politiku nevynímajúc, rezignuje 
na niektorú z tých fáz, nedochádza k dosiahnutiu stanoveného cieľa, v tomto 
prípade k integrácii cudzincov do spoločnosti. 

Samotnému angažovaniu samospráv v oblasti integrácie migrantov by malo 
predchádzať stanovenie presných kompetencií v tejto oblasti jednotlivých 
aktérov, nielen samotných samospráv, a zakotvenie právomoci koordinovať 
integračné aktivity na lokálnej úrovni. Prínosom by mohla byť tiež diskusia 
o prenose kompetencií rôznych aktérov v tejto oblasti. 

3. oDpoRÚčAniA pRE pRAx inTEGRÁciE 
miGRAnTov nA LoKÁLnEj ÚRovni 
nA sLovEnsKU – pREhĽAD
Na základe realizovaného komparatívneho výskumu sme naformulovali sú-
bor odporúčaní pre rôznych aktérov integračných politík na lokálnej úrovni, 
predovšetkým samosprávy miest, obcí a krajov, ktorých uplatnenie v praxi 
by napomohlo k zlepšeniu integrácie migrantov. Na úrovní miest, obcí a re-
giónov sa javí ako potrebné:

1. pripraviť sa na nárast a trvalé usadenie migrantov v krajine.
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MIGRAČNÁ A INTEGRAČNÁ 
PoLITIKA NA SLoVENSKU 

Každá krajina, Slovensko nevynímajúc, stanovuje podmienky a pravidlá pre 
príchod a zotrvanie cudzincov na svojom území. Prevažujúcim trendom 
v oblasti imigračných politík je snaha získať predovšetkým vysokokvalifi-
kovaných migrantov, ktorí budú pre hostiteľskú krajinu prínosom. Dôraz 
sa kladie na zapojenie imigrantov na trhu práce, osvojenie si jazyka hosti-
teľskej krajiny a ich integráciu v ďalších dôležitých oblastiach (vzdelávanie, 
bývania a pod.). Krajiny sú motivované prijímať cudzincov najmä vzhľadom 
na svoj ekonomický a populačný vývoj. 

Slovensko zatiaľ v oblasti migračnej a integračnej politiky nenastúpilo cel-
kom na cestu, ktorou sa iné európske krajiny uberajú už dlhšie obdobie. 
Počet cudzincov v krajine sa postupne zvyšuje, ale je to skôr dôsledok pri-
rodzeného vývoja – otvorenia hraníc a ekonomického rozvoja, ako cielenej 
migračnej politiky riadenej štátom. Napriek zvyšujúcemu sa počtu cudzin-
cov na Slovensku, nemožno zatiaľ hovoriť o masovejšom príchode cudzin-
cov, keďže Slovensko má stále jeden z najnižších počtov a podielov cudzin-
cov na svojej celkovej populácii (v súčasnosti tvoria cudzinci približne 1% 
celej populácie). Dôvodom, ktorý popri iných faktoroch výrazne ovplyvňuje 
nízky počet cudzincov na Slovensku, sú prísne nastavené pravidlá pre ich 
vstup a zotrvanie na území Slovenska. To sa týka najmä cudzincov z tre-
tích krajín, teda krajín mimo Európskej únie  a Európskeho hospodárskeho 
priestoru. 

Ani výsledky medzinárodného porovnania integračných politík MIPEX III 
(Migrant Integration Policy Index) nevyznievajú pre Slovensku povzbudzu-
júco. Slovensko sa v roku 2010 umiestnilo spomedzi 31 hodnotených krajín 
na 29.mieste. Takéto nízke umiestnenie bolo spôsobené nedostatočnými 
integračnými politikami najmä v oblasti uplatnenia cudzincov na trhu prá-
ce, politickej participácie, vzdelávania a prístupu k občianstvu. Vo všetkých 
týchto oblastiach Slovensko výrazne zaostáva za ostatnými hodnotenými 
krajinami1. 

Doterajšie nastavenie migračnej a integračnej politiky na Slovensku 
môže byť problematické najmä z dvoch dôvodov. Prvým je neatraktív-
nosť Slovenska pre skupinu migrantov, o ktorých sa Slovensko podobne 
ako iné európske krajiny usiluje, teda vysokokvalifikovaných migrantov. 
V dlhodobom horizonte to môže znamenať nedostatok ľudí v produk-
tívnom veku na trhu práce. Druhým problémom je postavenie cudzin-
cov, ktorí už na Slovensku žijú. Keďže ich status im nepriznáva mnohé 
práva tak ako bežným občanom Slovenska, dostávajú sa do postavenia, 
v ktorom sú oveľa výraznejšie ohrození mnohými negatívnymi javmi než 
ostatná populácia na Slovensku. Týka sa to najmä cudzincov z tretích 
krajín, pre ktorých sú pravidlá ich vstupu a zotrvania na území Sloven-

1 Migrant Integration Policy Index III, dostupné na: http://www.mipex.eu/ 

ska nastavené prísnejšie ako v prípade cudzincov z iných krajín EÚ. Táto 
časť cudzincov má značné ťažkosti so splnením všetkých podmienok 
pre udelenie pobytu, uplatnením na trhu práce, získaním ubytovania 
a pod.2. 

Zlepšeniu situácie v tejto oblasti by napomohlo nielen lepšie nastavenie 
podmienok a pravidiel pre imigráciu, ale aj akceptovanie cudzincov ako sú-
časti našej krajiny. Cudzinci sú a budú časťou populácie, ktorá sa rovnako 
podieľa na fungovaní spoločnosti. To, či sa dokážu úspešne začleniť, závisí 
od prístupu relevantných inštitúcií na všetkých úrovniach verejnej správy, 
občianskej spoločnosti i súkromného sektora. 

2 Pozri napr. Skúsenosti migrantov s integráciou na Slovensku – kvalitatívny výskum. 
In: Vašečka, Michal – Košťál, Ctibor (eds.): Integrácia migrantov – vieme, čo chceme? 
Bratislava, Ústav verejnej politiky FSEV UK 2009. 

2. identifikovať problémy a bariéry integrácie migrantov na lokálnej 
úrovni ako podklad pre vytvorenie integračnej politiky.

3. Zohľadniť problematiku cudzincov všeobecne pri výkone kompetencií 
a poskytovaní verejných služieb.

4. Zohľadniť problematiku cudzincov v strategických dokumentoch týka-
júcich sa rozvoja mesta, alebo širšieho regiónu.

5. vypracovať stratégiu integračnej politiky na lokálnej úrovni (na úrovni 
krajov alebo miest) a navrhnúť potrebné opatrenia.

6. jednotliví aktéri integračnej politiky na lokálnej úrovni by sa mali na-
vzájom informovať o svojich aktivitách. Bolo by potrebné inštitucio-
nalizovať túto kompetenciu a tak vytvoriť platformu pre koordináciu 
aktivít a vzájomnú komunikáciu.

7. Zadefinovať niektoré špecifické opatrenia na podporu integrácie – po-
radenstvo pre migrantov v rámci sociálnych služieb, opatrenia na od-
stránenie komunikačnej bariéry a pod.

8. Realizovať aktivity na podporu predpokladov dlhodobej integrácie 
–  vytváranie možností pre osvojenie si jazyka hostiteľskej krajiny (ja-
zykové kurzy), podpora v procese uznania kvalifikácie, vzdelávania a re-
kvalifikácie. 

9. včas začať pracovať s verejnou mienkou a tak predchádzať konfliktom 
a podporovať dobré spolužitie medzi domácim obyvateľstvom a mig-
rantami.

10. Realizovať integračné politiky tak, aby obsahovali všetky nasledujúce 
fázy: 1. plánovanie politík, 2. realizácia aktivít, 3. vyhodnotenie integ-
račných politík.

11. otvoriť diskusiu o kompetenciách, ktoré by mohla samospráva (obec-
ná, krajská) v oblasti integrácie migrantov vykonávať.

12. integračnú politiku je tiež potrebné vnímať ako prijímanie nástrojov 
na zvyšovanie participácie migrantov na fungovaní spoločnosti a nie-
len ako prevenciu potenciálnych alebo riešenie už existujúcich reál-
nych problémov.

JANA KADLEČíKoVÁ

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. 


