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MIPEX 2020: Slovensko integruje cudzincov len na papieri 
 
Migranti z tretích krajín stále čelia mnohým bariéram 
  
Bratislava, 9. decembra 2020  
 
Cudzinci na Slovensku tvoria viac ako 2,6% populácie,  a od nášho vstupu do EÚ po roku 2004 
kontinuálne rastie ich počet. Až 1,6% obyvateľov Slovenska sú štátni príslušníci tretích krajín 
(>88.000) pričom najpočetnejší sú migranti z Ukrajiny a Srbska.  
 
Pre úspešné začlenenie cudzincov do spoločnosti sú kľúčové integračné politiky, ktoré 
integračný proces ovplyvňujú a usmerňujú. Dnes boli zverejnené dlho očakávané výsledky 
najnovšieho medzinárodného porovnania integračných politík Migrant Integration Policy 
Index (MIPEX), ktorý v r. 2019-2020 skúmal situáciu v 52 krajinách sveta vrátane Slovenska. 
Výskum realizovali Centrum pre medzinárodné otázky v Barcelone (CIDOB) a bruselský 
think-tank Migration Policy Group (MPG). 
 
Štúdia sledovala 58 indikátorov v ôsmich oblastiach: prístup na pracovný trh, zlúčenie rodiny, 
prístup k vzdelávaniu a k zdravotnej starostlivosti, politická participácia cudzincov, podmienky 
pre udelenie trvalého/dlhodobého pobytu, možnosť získať štátne občianstvo a 
antidiskriminácia. Indikátory sú navrhnuté tak, aby zachytávali 3 hlavné dimenzie týchto 
oblastí, a to prístup k právam, prístup k príležitostiam a stabilita týchto práv. 
 
V celkovom hodnotení MIPEX uvádza, že existujúca integračná politika na Slovensku je pre 
začlenenie migrantov mierne nepriaznivá. Slovensko dosiahlo 39 zo 100 bodov a patrí skôr 
k slabšiemu priemeru zapojených krajín. Skóre Slovenska sa od roku 2014 do 2019 zlepšilo o 
2 body, podobne ako priemer krajín zapojených v tomto hodnotení. Migranti majú na 
Slovensku o niečo väčšiu podporu v oblasti rovnakých príležitostí a stability dlhodobého 
pobytu, po roku 2015 došlo tiež k posunu v dôsledku zmien legislatívy upravujúcej uznávanie 
dosiahnutého vzdelania a k podpore prístupu k zdravotnej starostlivosti voči žiadateľom o azyl. 
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Zaostáva však veľmi významne v mobilite občanov tretích krajín na trhu práce, v prístupe 
k vzdelaniu detí migrantov a v oblasti podpory politickej participácie.  

Slovenský prístup k integrácii MIPEX označuje za „rovnosť na papieri“. Rovnako ako vo 
väčšine krajín strednej a východnej Európy (napríklad v Chorvátsku, Maďarsku a Poľsku) 
majú cudzinci na Slovensku zaručené iba základné práva a istú mieru stability, nie však 
rovnaké príležitosti. Slovensko musí stále intenzívne investovať do politík v oblasti rovnosti 
príležitostí v praxi, pretože jeho politiky pod priemerom hodnotených krajín zostávajú. 
Naopak, v Českej republike a Rakúsku sú politiky začleňovania migrantov vyspelejšie. 

Verejné politiky na Slovensku sú voči migrantom reštriktívnejšia než vo väčšine krajín EÚ a 
sú mierne pod priemerom EÚ13 (41/100).  Zároveň opakovane zaznieva, nielen v aktuálnom 
vydaní hodnotenia, ale aj jeho predchádzajúcich edíciách, že rozhodnutia úradov sú v prípade 
Slovenska vo viacerých oblastiach značne ovplyvnené voľnou úvahou úradníkov čo 
integračnému procesu, istote a stabilite, vytvára mnohé bariéry.  

Pre viac informácii o výsledkoch hodnotenia MIPEX si pozrite detailnejšiu správu: 
https://www.mipex.eu/Slovakia 

O štúdii MIPEX 
 
MIPEX je najväčšou štúdiou začleňovania migrantov na svete. Prvé vydanie bolo publikované 
v roku 2004, kedy bolo jeho súčasťou len 15 členských krajín EÚ, medzi ktorými Slovensko 
nebolo. V ďalšom vydaní MIPEX v roku 2007 sa už nachádzalo aj hodnotenie slovenských 
integračných politík. V rámci štúdie odborníci uskutočnili analýzu politík integrácie v 52 
krajinách sveta, v EÚ a Veľkej Británii, ako aj v ďalších európskych krajín ako Albánsko, 
Island, Severné Macedónsko, Moldavsko, Nórsko, Srbsko, Švajčiarsko, Rusko, Turecko 
a Ukrajina. Zastúpené sú aj ázijské krajiny ako Čína, India, Indonézia, Izrael, Japonsko a Južná 
Kórea, krajiny Severnej Ameriky: Kanada, Mexiko a USA, krajiny Južnej Ameriky: Argentína, 
Brazília, Čile a aj Austrália a Nový Zéland.  
 
 
Slovenským partnerom tohto výskumu je Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK).  
 
Pre otázky ohľadom zistení za Slovensko prosím kontaktujte Zuzanu Bargerovú, Centrum pre 
výskum etnicity a kultúry, zbargerova@gmail.com, 0907 756 765 alebo Martinu Sekulovú, 
Ústav etnológie a kultúrnej antropológie SAV, martina.sekulova@savba.sk, 0911 414 654. 

Pre viac informácií o indexe integračných politík MIPEX 2020 prosím navštívte webovú 
stránku MIPEX.  

 


