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Liga za ľudské práva 

spolu s partnermi z krajín V4 Halina Niec Legal Aid Centre (Poľsko), Subjective 
Values Foundation - Szubjektiv Ertekek Alapitvany (Maďarsko) a OPU - Organizace 
pro pomoc uprchlikum (Česká republika) 

Vás pozývajú na konferenciu a prezentáciu výsledkov analýzy 
 

Migrácia z Ukrajiny do krajín V4 v čase krízy 
  

vo štvrtok 10. decembra 2015 od 9.00 do 13:00 
 

v priestoroch Domu Európy (Informačné centrum Európskej komisie), Palisády 29, 
Bratislava. 

 

 
Cieľom projektu je zmapovanie migračných tokov z Ukrajiny od konca roku 2013 do 
súčasnosti spolu s porovnaním s predkrízovým obdobím. Správy pripravené za každú 
z krajín V4 zvlášť sa zameriavajú na legálne možnosti pobytu štátnych príslušníkov 
Ukrajiny v rámci i mimo azylového systému (vrátane riadenej legálnej migrácie).  
Ukrajinci predstavujú jednu z najvýznamnejších populácií migrantov vo všetkých 
krajinách V4. Zároveň by sme chceli širokej aj odbornej verejnosti predstaviť 
odporúčania pre štátne orgány, vo vzťahu k využívaniu  riadenej legálnej migrácii 
z Ukrajiny do krajín V4. Partneri z jednotlivých krajín predstavia svoje zistenia 
a následne predstavíme odporúčania pre štátne orgány v krajinách V4, vo vzťahu 
k riadeniu migrácia, legálnym cestám príchodu pre imigrantov a osoby, ktoré potrebujú 
medzinárodnú ochranu a zdieľanej solidarite krajinami V4 vo vzťahu k Ukrajine.  
Konferencia bude v anglickom jazyku, bez tlmočenia a budú pozvaní aj zástupcovia 
médií. Po konferencii pozývame účastníkov na obed.  
 
Bližšie informácie ku konferencii a kontakt pre médiá:  
 
Zuzana Števulová, stevulova@hrl.sk 
Katarína Hudecová, hudecova@hrl.sk 
 
Projekt Migrácia z Ukrajiny do krajín V4 v čase krízy je spolufinancovaný 
Medzinárodným vyšehradským fondom v rámci schémy Strategických grantov.  
 
 

 
 
 
 

http://www.pomocprawna.org/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=&lang=en
http://www.szubjektiv.org/
http://www.szubjektiv.org/
mailto:hudecova@hrl.sk
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Program (draft) 
 

10. decembra 2015 
 
9:00 – 9:30 Registrácia účastníkov  
 
9:30 – 9:45 Privítanie účastníkov, predstavenie projektu, ciele a metódy, Zuzana 
Števulová, Liga za ľudské práva 

9:45 – 10:30 Situation of IDPs in Ukraine, current trends and needs: Maria Alekseenko, Right       

to Protection in partnership with HIAS; Ukrajina 

10:30 – 11:00 "Labour migration and migration chains, lessons from V4 / A8 migration 
                            to the UK";   Ing. Mgr. MILOSLAV BAHNA, PhD., Chairperson of the 

Academic Committee, Slovak Sociological Review 
 
11:00 – 11:20 Prestávka na kávu 
 
11:20 – 12:20 Predstavenie výsledkov analýzy migrácie z Ukrajiny do jednotlivých 
krajín V4 (panelová diskusia), moderuje: Zuzana Števulová  
 
Situácia v Poľsku: Magda Pajura, Halina Niec Legal Aid Centre 
 
Situácia v Českej republike: Martin Rozumek, OPU – Organizace pro pomoc uprchlikum 
 
Situácia v Maďarsku: Marcel Lőrincz, Subjective Values Foundation - Szubjektiv Ertekek 
Alapitvany 
 
Situácia v Slovenskej republike: Katarína Hudecová, Liga za ľudské práva 
 
12:20 – 12:40: Hlavné odporúčania pre región, diskusia, Zuzana Števulová, Liga za 
ľudské práva 
 
12:40 – 13:00 Prezentácia priorít Medzinárodného vyšehradského fondu vo vzťahu 
k Ukrajine a aktivity mimovládnych organizácií pôsobiacich na Ukrajine (tbc), ukončenie   
 
13:00 – 14:00 Ukončenie a obed 
 
13:00 – 14:00  Stretnutie a prezentácia pre novinárov  
 
 
Projekt Migrácia z Ukrajiny do krajín V4 v čase krízy je spolufinancovaný 
Medzinárodným vyšehradským fondom v rámci schémy Strategických grantov. Viac 
informácií nájdete na webovej stránke tu: http://www.hrl.sk/projekty/migration-
ukraine-v4-time-crisis  

http://www.szubjektiv.org/
http://www.szubjektiv.org/
http://www.hrl.sk/projekty/migration-ukraine-v4-time-crisis
http://www.hrl.sk/projekty/migration-ukraine-v4-time-crisis

