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Odporúčania mimovládnych organizácií a expertov a expertiek pre zlepšenie 

integračného programu osôb s medzinárodnou ochranou na Slovensku 
 

 
Dňa 10.11.2015 sa v rámci Integračného fóra stretli mimovládne organizácie, experti 
a zástupcovia komunít cudzincov žijúcich na Slovensku na neformálnom okrúhlom stole 
k identifikovaniu odporúčaní pre zlepšenie integrácie osôb s medzinárodnou ochranou 
na Slovensku. Z diskusie vzišli tieto identifikované nedostatky a podnety na zlepšenie:  
 

A. Integračný program:  
 
Identifikované nedostatky:  

 Väčšina financií dostupných na integráciu osôb s medzinárodnou ochranou 
pochádza zo zdrojov EÚ a je alokovaná projektovo, čo vedie k nesystémovosti, 
výpadkom, častej zmene poskytovateľov základných integračných služieb 
a poddimenzovanosti (finančnej aj kapacitnej – dochádza ku kombinovaniu 
viacerých úväzkov alebo k veľmi malým úväzkom) 

 Poskytovatelia služieb (mimovládne organizácie) sú neprimerane zaťažené 
byrokraciou a administráciou na úkor objemu času, ktorý im zostáva na priamu 
pomoc osobám s medzinárodnou ochranou 

 Finančná pomoc určená pre osoby s medzinárodnou ochranou je vyplácaná 
priamo poskytovateľmi služieb, čo vedie k ďalšej administratívnej záťaži  a 
zároveň je v rozpore s princípmi štandardnej sociálnej práce, kde klient má 
finančné vzťahy s poskytovateľom služby 

 Integračný program a podpora sú nastavené na veľmi krátky čas –6 mesiacov, čo 
sa javí ako nedostatočné 

 
Odporúčania:  

 Štátna integračná politika by mala predovšetkým napĺňať potreby osôb, voči 
ktorým je realizovaná.  

 Podporiť integračný program osôb s medzinárodnou ochranou väčšou 
a stabilnou finančnou účasťou štátu (štátneho rozpočtu), pričom zdroje z EÚ by 
mali byť len doplnkovým zdrojom financovania. V budúcnosti je kľúčové vyhnúť 
sa výpadkom vo financovaní, ktoré zásadným spôsobom znižujú podporu a tým 
aj úroveň integrácie osôb s medzinárodnou ochranou. 

 Zaradiť finančnú podporu pre osoby s medzinárodnou ochranou do systému 
štátnych sociálnych dávok, ktoré by vyplácali priamo úrady práce, čím by došlo 
k odbremeneniu zamestnancov poskytovateľov služieb tak, aby sa vytvoril 
priestor pre individuálnu sociálnu prácu 
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 Zapojiť do integračného procesu aj ďalšie rezorty, najmä ministerstvo školstva 
a ministerstvo zdravotníctva, keďže ide o prierezovú tému a otázku verejného 
záujmu.  

 Podporovať doplnkové aktivity v oblasti integrácie ako koučing, mentoring, 
dobrovoľníctvo, „buddy“ systém, kultúrne aktivity a pod.  

 Predĺžiť trvanie integračného programu resp. niektorých opatrení (napr. 
jazykové vzdelávanie, finančná pomoc) na dlhšie obdobie ako 6 mesiacov 

 Vytvoriť platformu/možnosti pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov a pracovníčok 
mimovládnych organizácií, ktoré poskytujú integračné služby. 
 

 
B. Doplnková ochrana:  

 
Identifikované nedostatky 
 

 Väčšina odborníkov vníma súčasné nastavenie doplnkovej ochrany ako 
vážnu bariéru v oblasti integrácie osôb s poskytnutou medzinárodnou 
ochranou, najmä pokiaľ ide o jej trvanie a nestabilitu a to osobitne, ak je tento 
status poskytovaný rodinám s deťmi.  

 Ako vážny problém je tiež vnímaná absencia začlenenia osôb s doplnkovou 
ochranou do systému verejného zdravotného poistenia, ktoré im mnohokrát 
bráni a komplikuje získanie zdravotnej starostlivosti a používanie „ružovej 
kartičky“ ich stigmatizuje.  

 
Odporúčania:  

 Zmeniť právnu úpravu doplnkovej ochrany tak, aby sa neposkytovala na 
jeden rok s možnosťou predĺženia o dva roky, ale na dlhšie obdobie (5 
rokov), čo by reflektovalo verejný záujem štátu na bezproblémovej integrácii 
osôb s medzinárodnou ochranou.  

 Zaradiť osoby s doplnkovou ochranou do systému verejného zdravotného 
poistenia.  

 
Ďalšie odporúčania vo vzťahu k zlepšeniu postavenia osôb s doplnkovou ochranou:  
 

 V prípade osôb s doplnkovou ochranou navrhujeme skrátenie potrebnej doby 
nepretržitého pobytu v SR tak, aby sa priblížili priaznivejšej právnej úprave v 
prípade azylantov (tu je trvanie pobytu 4 roky) a tiež navrhujeme započítanie 
trvania azylového konania do tejto doby  

 V prípade osôb s doplnkovou ochranou navrhujeme oslobodenie od poplatku za 
udelenie štátneho občianstva, rovnako ako v prípade azylantov 
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C. Kultúrna mediácia: 
 
Identifikované nedostatky:  
 

 Služby kultúrnej mediácie prostredníctvom osôb, ktoré priamo pochádzajú 
z komunít cudzincov už usadených na Slovensku sa využívajú len okrajovo.  

 Vzdelávanie kultúrnych mediátorov a motivovanie ľudí pre kultúrnu mediáciu je 
podceňované a absentujúce.  

 Malá spolupráca a nízka dôvery medzi poskytovateľmi služieb, štátom 
a kultúrnymi a náboženskými spolkami komunít cudzincov.  

 
Odporúčania:  

 Štát a poskytovatelia služieb by mali služby kultúrnej mediácie z jazykovo 
a kultúrne blízkeho prostredia pre osoby s medzinárodnou ochranou začleniť do 
bežného rámca poskytovaných služieb v rámci integrácie a s kultúrnymi 
mediátormi intenzívne spolupracovať.  

 Medzi komunitami cudzincov, ich náboženskými spolkami a kultúrnymi 
združeniami na jednej strane a štátom a poskytovateľmi služieb na strane druhej 
by sa mali vytvárať vzťahy dôvery a spolupráce s cieľom spoločne pomôcť 
osobám s medzinárodnou ochranou v integrácii a začlenení do spoločnosti.  

 Je potrebné budovať personálne kapacity osôb, ktoré pôsobia ako kultúrny 
mediátor tak, aby boli zastúpené osoby rôzneho pôvodu a pohlavia, ktoré tieto 
služby poskytujú.  

 
 

D. Samospráva:  
 
Identifikované nedostatky:  
 

 Samosprávy sú len veľmi málo zapojené do integrácie osôb s medzinárodnou 
ochranou a cudzincov na ich území, často sú pre nich „neviditeľní“. 

 Osoby s medzinárodnou ochranou a cudzinci majú málo informácií o tom, aké 
služby im môže poskytnúť samospráva a na koho sa obrátiť. 

 Cudzinci s prechodným pobytom (udeľovaný napr. osobám s doplnkovou 
ochranou) nie sú podľa zákona o obecnom zriadení chápaní ako obyvatelia obce, 
čo znižuje rozsah služieb, ktoré im samosprávy môžu poskytovať. 

 Samosprávy nemajú prijaté integračné stratégie pre cudzincov žijúcich na svojom 
území 

 Absentuje motivácia zo strany štátu pre to, aby sa samosprávy viac zapojili do 
integračného procesu osôb s medzinárodnou ochranou 
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Odporúčania:  
 Aktívne pracovať so samosprávami, motivovať ich k aktívnej účasti na integrácii 

osôb s medzinárodnou ochranou, vrátane podpory ich finančných, odborných 
a personálnych kapacít venujúcich sa integrácii cudzincov. 

 Zahrnúť cudzincov s prechodným pobytom (najmä osoby s doplnkovou 
ochranou) medzi obyvateľov obce podľa §1 ods. 1 a §3 ods. 1 zákona č. 369/1990 
o obecnom zriadení.  

 Motivovať samosprávy k vyčleňovaniu nájomných bytov pre osoby 
s medzinárodnou ochranou a k zvyšovaniu bytového fondu určeného pre 
nájomné sociálne bývanie (vrátane rôznych finančných a iných úľav alebo 
stimulov) 

 Podporovať a motivovať samosprávy k spoznávaniu a rozpoznávaniu osôb 
s medzinárodnou ochranou žijúcich na ich území, k adresnému poskytovaniu 
služieb a k participácii na verejnom a kultúrnom živote obce.  

 
E. Jazykové vzdelávanie:  

 
 Identifikované nedostatky:  
 

 Finančné prostriedky určené na výučbu slovenčiny sú nedostatočné a výučba 
slovenčiny je nepostačujúca pre osoby s medzinárodnou ochranou, často je 
poskytovaná na nízkoprahovej úrovni a to aj napriek tomu, že ovládanie jazyka 
bolo opakovane identifikované ako kľúčový predpoklad pre integráciu do 
spoločnosti.   

 Absentuje podpora certifikovaných kurzov slovenského jazyka, ktoré by boli 
osobám s medzinárodnou ochranou dostupné.  

 
Odporúčania:  
 

 Jazykové vzdelávanie osôb s medzinárodnou ochranou by malo byť napojené na 
certifikované inštitúcie, ktoré poskytujú profesionálne kurzy slovenčiny pre 
cudzincov. Tieto kurzy by mali zohľadňovať potreby osôb s medzinárodnou 
ochranou flexibilne (t.j. napríklad byť dostupné aj pre tých, ktorí pracujú alebo sa 
starajú v domácnosti o malé deti a ktoré zohľadňujú rôzny stupeň ovládania 
slovenského jazyka).  

 Štát by mal vytvárať podmienky a zvyšovať motiváciu samospráv a univerzít, 
ktoré by sa mohli zapojiť do kvalitného jazykového vzdelávania osôb 
s medzinárodnou ochranou.  
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F. Bývanie:  
 
Identifikované nedostatky: 
 

 Úplná absencia nájomných bytov pre osoby s medzinárodnou ochranou.  
 
Odporúčania:  

 Investície do nájomného sociálneho bývania pre osoby s medzinárodnou 
ochranou.  

 Zabezpečenie trvalejšieho bývania s dlhším časovým horizontom (min. na 5 
rokov). 

 Podpora samospráv pri vytváraní a vyčleňovaní bytov pre osoby 
s medzinárodnou ochranou. 

 Rozmiestňovanie osôb s medzinárodnou ochranou do lokalít by malo 
zohľadňovať možnosti pre nájdenie si bývania a práce aj vzhľadom na lokálny 
pracovný trh a dobrú perspektívu pre nájdenie si zamestnania. Výskumy 
a skúsenosti potvrdzujú, že najúspešnejšie býva umiestnenie v rámci 
Bratislavského kraja, avšak v Košiciach a Žiline je problém nájsť si prácu.  

 
G. Vzdelávanie detí:  

 
Identifikované nedostatky: 

 
 Pri osobách s medzinárodnou ochranou je problematické zaraďovanie detí do 

škôlky, samosprávy nechcú navýšiť počty detí zaradených do predškolskej 
výchovy 

 Štátna vzdelávacia politika nedostatočne reflektuje špecifické potreby detí 
cudzincov vo vzdelávacom procese 

 Akreditovaný program pre pedagogických zamestnancov v oblasti výchovy 
a vzdelávania detí cudzincov sa neposkytuje, pretože je financovaný jedine 
z grantov.  

 V rámci integračného programu pre ľudí s medzinárodnou ochranou sa nemyslí 
na jazykové vzdelávanie detí a poskytované jazykové kurzy sú cielené na 
dospelých jednotlivcov. 
 

 
Odporúčania:  

 Zmeniť Integračnú politiku Slovenskej republiky – kapitolu Vzdelávanie 
a nastaviť opatrenia tak, aby reflektovali špecifické vzdelávacie potreby detí 
cudzincov. 
Podporiť školy vo vytváraní inkluzívneho vzdelávacieho prostredia, ktoré 
rešpektuje aj kultúrne a náboženské zvyklosti detí cudzincov a ich rodín. 
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H. Zamestnávanie:  

 
Odporúčania:  
 

 Prehĺbiť spoluprácu s biznis sektorom v oblasti zamestnávania osôb 
s medzinárodnou ochranou a rozširovanie informácií o možnosti zamestnávania 
osôb s medzinárodnou ochranou ako znevýhodnených uchádzačov na trhu práce.  

 Vytvárať adresné opatrenia na úrovni štátnej politiky zamestnanosti vo 
vzťahu k zamestnávaniu osôb s medzinárodnou ochranou, ktoré sú 
znevýhodnenými uchádzačmi na trhu práce. 

 Vytvoriť špecializované doplnkové programy pre integráciu osôb 
s medzinárodnou ochranou, ktoré budú kombinovať zvyšovanie vzdelávania 
a podporovať umiestnenie na trh práce, v súlade s aktívnymi politikami trhu 
práce. 

 
I. Štátne občianstvo:  
Odporúčania:  
 
 Pripraviť a sprístupniť jednotnú metodológiu pre skúšku zo všeobecných 

znalostí o Slovenskej republike v konaní o udelenie štátneho občianstva a 
sprístupniť záväzné učebné materiály, ktoré by slúžili cudzincom na prípravu na 
takúto skúšku 

 Pripraviť a zaviesť bezplatný kurz pre osoby s medzinárodnou ochranou o 
všeobecných znalostiach o Slovenskej republike (napr. z histórie, geografie a 
spoločensko-politického vývoja Slovenskej republiky) a Európskej únii, ktorý by 
obsahoval témy týkajúce sa porozumenia základným hodnotám, koncepcii 
ľudských práv, až po základné právne vzťahy týkajúce sa rodiny, práce, bývania, 
zdravotnej starostlivosti, sociálnej pomoci, civilných a politických práv atď., 
pričom takéto vzdelávanie by bolo dostupné až do nadobudnutia štátneho 
občianstva 

 
 
J. Iné oblasti – odporúčania:  

 
 Zriadiť pracovnú skupinu, ktorá sa začne zaoberať témou penzií pre osoby 

s medzinárodnou ochranou, ktoré prichádzajú vo vyššom veku a nesplnia 
podmienky pre získanie dôchodku.  

 Vytvoriť legálne a transparentné riešenia pre prípady, kedy sa neuznávajú 
doklady osôb pochádzajúcich z tzv. „zlyhaných štátov“ alebo štátov, kde akútne 
prebieha vojnový konflikt (doklad totožnosti, cestovný doklad, doklad o 
bezúhonnosti, doklad o osobnom stave, doklad o vzdelaní), resp. ak je nemožné z 
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týchto dôvodov zabezpečiť vydanie týchto dokladov alebo vyššie overenie týchto 
dokladov. 

 Intenzívnejšie pracovať s tlmočníkmi, ktorí tlmočia v konaniach o azyle 
s cieľom podporovať špecifickú odbornosť a osobitné nároky, ktoré sú spojené 
s tlmočením pre osoby žiadajúce o poskytnutie medzinárodnej ochrany.  

 Vytvoriť podmienky pre to, aby služby plánovaných klientských centier v rámci 
reformy ESO, zahŕňali aj vybavovanie agendy cudzincov  

 Verejná mienka je v súčasnosti nepriaznivo naladená voči osobám 
s medzinárodnou ochranou, čo nepodporuje ich integráciu do spoločnosti. 
Predstavitelia štátu by mali pozitívne vplývať na verejnosť s cieľom predchádzať 
marginalizácii a vylúčeniu týchto osôb zo spoločnosti.  
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 


