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Články na: www.integration.sk

• Imigrácia, starnutie a potreby trhu práce [Lucia Kureková, SGI]
• Zahraniční študenti na Slovensku a politika ich prijímania

[Michal Fedák, SAIA]
• Zahraniční študenti a budúce zaostávanie Slovenska

[Michal Vašečka, Masarykova Univerzita Brno]
• Sociálne istoty pre migrantov? Na Slovensku skôr mýtus

ako realita [Peter Drozd, nezávislý expert]
• Kto je tu doma? alebo Ako sa z hostí stali cudzinci,

Historický pohľad na migráciu na našom území [Juraj Šedivý, FF
UK Bratislava]

• Pripravujeme pohľady ďalších odborníkov na tému prínosov
migrácie a migrantov prijímajúcej spoločnosti

Integračná politika SR 2014
• Dnes je predložená na prijatie Vláde SR

Dôvody:
• neefektívny integračný mainstreaming pre cudzincov,
• absencia adekvátnych informácií pre cudzincov,
• problémy na úrovni komunikácie úradov s cudzincami,
• mnohé integračné aktivity realizuje tretí sektor alebo medzinárodné organizácie,
• nedostatočné jazykové vzdelávanie,
• neefektívnosť a vágnosť plnenia Koncepcie z roku 2009,
• redukovanie integrácie na zodpovednosť iba rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny SR

a nedostatočné zapojenie sa niektorých rezortov, je nevyhnutná väčšia angažovanosť všetkých
ústredných orgánov štátnej správy v oblasti integrácie cudzincov,

• napriek narastajúcim problémom a potrebám Slovenskej republiky pretrvávajú predsudky, strach
a stereotypy z integrácie cudzincov,

• legislatívne zmeny v Slovenskej republike a Európskej únii,
• zmeny na národnej úrovni v podobne nových koncepčných materiálov, ktoré sa týkajú integrácie

cudzincov,
• napriek jednému z najnižších počtov cudzincov je Slovenská republika jednou z najhoršie

integrujúcich krajín EÚ (MIPEX).



Obsah politiky
• Princípy integračnej politiky
• Ciele integračnej politiky
• Definície pojmov
• Cieľové skupiny
• Prierezové opatrenie - zber dát
• OBLASTI OPATRENÍ INTEGRAČNEJ POLITIKY
• 1. Samosprávne kraje
• 2. Bývanie
• 3. Kultúrna a spoločenská integrácia
• 4. Zdravotná starostlivosť
• 5. Vzdelávanie
• 6. Zamestnanosť a sociálna ochrana
• 7. Občianstvo Slovenskej republiky
• 8. Maloletí bez sprievodu
• Annex
• Kontext integračnej politiky v Slovenskej republike
• Zoznam skratiek

Finančné nástroje na implementáciu
integračných opatrení

Fond Azyl, Migrácia a Integrácia: Katarína Tirčová,
Ministerstvo vnútra SR

Politická participácia cudzincov v
SR

• Cudzinci, t.j. občania EÚ a štátni príslušníci tretích krajín s
trvalým pobytom majú právo voliť a byť volení do orgánov
samosprávy obcí a orgánov samosprávy vyšších
územných celkov

• cca 11.000 štátnych príslušníkov tretích krajín
• cca 43.000 občanov EÚ

• Cudzinci nemôžu voliť vo voľbách do Národnej rady
• Cudzinci nemôžu byť členmi politických strán
• Aké iné možnosti majú cudzinci?

• Diskusia



Politická participácia cizincúúú v
ČR
• Martin Rozumek, OPU

MIPEX – porovnávací výskum

Migranti a ich politické zastúpenie
• Združenia migrantov v SR sa venujú najmä kultúrnym aktivitám
• Menej aktívne v oblasti práv cudzincov a integrácie, skôr ich záujmy

zastupujú mimovládne organizácie
• Neexistencia výboru pre práva migrantov pri Rade vlády pre ľudské

práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
• Neexistencia zastrešujúcej multikultúrnej organizácie, k jej zriadeniu

nedošlo
• Prekážky participácie (legislatíva, chýbajúca motivácia, obavy)



Ďakujeme

• že ste sa zúčastnili Integračného Fóra
• akékoľvek dotazy alebo komentáre môžete posielať na

adresu messova@hrl.sk alebo bargerova@hrl.sk

• Viaceré články a rozhovory s migrantmi z tretích krajín,
ale aj báseň tadžickej poetky a fotopríbeh rodiny budú
zverejnené čoskoro na stránkach Migrace Online v rámci
projektu Migration to the Centre 

• Články odborníkov v oblasti integrácie cudzincov v SR
zas na stránke www.integration.sk


