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• Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy

• Milan Lichý, zástupca primátora mesta Banská Bystrica

• Eva Nemčovská, zástupkyňa primátora mesta Trnava

• Matej Ovčiarka, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja Úradu Košického 

samosprávneho kraja

• Jana Červenáková, riaditeľka Únie miest Slovenska 

• Elena Gallová Kriglerová, Centrum pre výskum etnicity a kultúry

• Barbora Meššová, Liga za ľudské práva

• Michaela Dojčinovičová, Liga za ľudské práva 

Úvodné posolstvá: 

Aktuálny stav v oblasti integrácie migrantov v SR: 

Hlavné výstupy projektu KapaCITY a výzvy do budúcna: 

10:10 – 11:40 
Miestne politiky a cudzinci v našich mestách a krajoch 

09:30 – 10:10 
Otvorenie konferencie  

24. február
2021

V tejto časti programu sa pozrieme na to, ako rôzne samosprávy 
pristupujú k cieľovej skupine cudzincov v miestnych verejných 
politikách. Niektoré samosprávy majú samostatnú miestnu 
politiku zameranú špecificky na integráciu cudzincov, iné zvolili 
model, kde sú cudzinci v rámci každej miestnej politiky vyčlenení 
ako osobitná cieľová skupina so špecifickými potrebami. Aké 
výhody a nevýhody majú rôzne modely?

• Alena Holka Chudžíková, Centrum pre výskum etnicity a kultúry

Ako tvoriť miestne politiky integrácie:

Moderátorka: Barbora Meššová

• Milan Lichý, Mestský úrad Banská Bystrica

• Miriam Kanioková, Magistrát hlavného mesta SR Bratislava

•  Tomáš Malatinec, Úrad Košického samospráveho kraja

• Mária Kovaľová, Tabita, poskytovateľ poradenských služieb 

pre mestský úrad Trnava

Prezentácie a moderovaná diskusia: 

• Aké sú miestne politiky v našich mestách a krajoch? 

• Akí cudzinci a aké cudzinky v nich žijú? 

• Ako s cudzincami na samosprávnej úrovni pracovať a ako 

ich participatívne a proaktívne zapájať? 

• Ako komunikovať s verejnosťou a ako poskytovať 

informácie cudzincom?

Konferencia predstaví základné výstupy projektu 
KapaCITY – integrácia cudzincov na miestnej úrovni, 
identifikované dobré praxe pri poskytovaní služieb 
cudzincom, ako aj pri ich participácii na miestnych 
politikách a opatreniach, ktoré si zapojené samosprávy 
zaviedli v rámci aktivít projektu. Neobmedzíme sa 
len na projekt, ale prizveme aj zástupcov z iných 
ako zapojených samospráv, kde narastajú počty 
obyvateľov s cudzineckým pôvodom, ktoré sa tiež 
začali tejto téme proaktívne venovať. Jednotlivých 
panelov sa zúčastnia aj hostia zo zahraničia, ktorých 
prax považujeme za vhodný model pre inšpiráciu na 
Slovensku. 

Budeme sa venovať aj zisteniam a identifikovaným 
výzvam. V spoločnej diskusii sa pokúsime načrtnúť 
ako ďalej v téme miestnej integrácie na Slovensku a 
rolu samospráv v tejto oblasti v najbližšom období.

Podujatie je určené predovšetkým zástupcom 
samospráv, miest a samosprávnych krajov, ktorým 
chceme poskytnúť možnosť bližšie porozumieť, 
prečo je dobré a prezieravé venovať svoju pozornosť 
cudzincom, ktorí sa stávajú obyvateľmi našich miest v 
čoraz väčšom počte. Dozvedia sa, čo sa dá v rôznych 
oblastiach pre začlenenie migrantov na miestnej 
úrovni urobiť, prečo si všímať ich špecifické potreby, 
ako aj to ako to robia samosprávy u nás, či v zahraničí. 
Konferencia bude však určite zaujímavá aj pre tvorcov 
politík a legislatívneho rámca na centrálnej úrovni, 
pre tých, ktorí plánujú a spravujú verejné financie, a v 
neposlednom rade aj pre cudzincov samotných. 

• Jan Janoušek, Magistrát hlavního města Prahy, Česká republika

• Slido otázky

Zahraničný príklad: 

Diskusia:



• Benjamin Bossaert, Jazykovedná katedra Filozofickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave 

• Lujza Urbancová, Katedra slovenského jazyka a komunikácie 

Filozofickej fakulty Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

• Jan Heinrich, mimovládna organizácia META, o.p.s. - Společnost pro 

příležitosti mladých migrantů, Česká republika

•  Lenka Šafránková Pavlíčková, Oddelenie sociálneho začleňovania, 

Magistrát mesta Brna, Česká republika

• Slido otázky

Moderovaná diskusia: 

Diskusia:

Zapájanie cudzincov do života mesta a jeho spoločenstva môže 
mať mnoho podôb - od rôznych komunitných aktivít, cez 
volebnú účasť až po účasť na tvorbe verejných politík na lokálnej 
úrovni. Ich participácia má viacero pozitívnych efektov - zbližuje 
rôzne komunity, ale aj cudzincov a samosprávu, umožňuje 
prijímať adresnejšie opatrenia, zvyšuje dôveru obyvateľov v 
lokálne inštitúcie, podporuje aktívne občianstvo a posilňuje pocit 
prináležania u cudzincov, ktorý je pre ich integráciu kľúčový. V 
tomto bloku sa pozrieme na rôzne podoby participácie cudzincov 
na lokálnej úrovni na Slovensku aj v zahraničí a skúsenosti rôznych 
inštitúcií s ich zapojením.

• Gregory Fabian

• Venus Jahanpour

Ako vypočuť poradný hlas cudzincov a zapojiť ich do samosprávy: 

Moderátorka: Alena Holka Chudžíková

• Juraj Hurný, Metropolitný inštitút Bratislava

• Zuzana Gajdošíková, Mesto Banská Bystrica

•  Nina Galanská, Nadácia Milana Šimečku

•  Barbora Meššová, Liga za ľudské práva

Prezentácie a moderovaná diskusia: 

13:40 – 14:10 
Prestávka 

14:10 – 15:40 
Participácia cudzincov na samospráve

• Zachary Gallant, Mesto Unkel, Nemecko 

•  Sabina Esp, Mesto Östersund, Švédsko 

Zahraničné príklady: 

• Slido otázky

Diskusia:

24. február
2021

24. február
2021

Ľudia, ktorí migrujú, sa ocitajú v novom, v cudzom, inojazyčnom 
a kultúrne odlišnom prostredí. Táto samotná životná situácia 
človeku môže spôsobovať strach, frustráciu, sociálnu neistotu 
a napätie. V integrácii má nezastupiteľnú úlohu samospráva – 
je každodennému životu najbližšie a má k dispozícii najlepšie 
nástroje – tzv. praktické politiky na to, aby vytvorila priestor 
na spokojný život pre všetkých. V diskusii sa pozrieme na to, čo 
všetko je potrebné o špecifikách identít cudzincov vedieť a aké 
kompetencie potrebujú mať zamestnanci a zamestnankyne 
samospráv, aby mohli na ne proaktívne reagovať a efektívne s 
cudzincami a cudzinkami na lokálnej úrovni pracovať. 

• Elena Gallová Kriglerová, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, 

• Dáša Vranka Knošková, Marginal

Čo všetko potrebuje pracovník samosprávy pre prácu s cudzincami: 

Moderátorka: Nina Galanská

• Michaela Dojčinovičová, Liga za ľudské práva,

• Vanda Hlaváčková, agentúra Seesame 

Online vzdelávacia pomôcka pre samosprávy: www.kapacity.sk 

11:40 – 12:10 
Prestávka 

12:10 – 13:40 
Príprava pracovníkov samosprávy na prácu s cudzincami



• Barbora Meššová a Michaela Dojčinovičová, Liga za ľudské práva

09:30 – 09:40 
Rekapitulácia prvého dňa konferencie a čo nás čaká druhý deň   

11:10 – 11:30 
Prestávka   

25. február
2021

25. február
2021

V tomto paneli sa zameriame na to, prečo je dôležité 
komunikovať tému migrácie a integrácie cudzincov. Cudzinci 
sa stávajú súčasťou obyvateľstva miest. Je dôležité, aby sa cítili 
v meste vítaní a aby s nimi samosprávy počítali ako s bežnou 
súčasťou mesta. Symbolická politika a s ňou spojená komunikácia 
prináša pocit prináležania a upevňuje sociálnu súdržnosť. Preto 
je dôležité, aby samospráva komunikovala jednak smerom 
k verejnosti v snahe dosiahnuť prijatie cudzincov ostatnými 
obyvateľmi a zároveň smerom k cudzincom, aby dostávali 
dostatočné informácie a mohli sa zapájať do diania na lokálnej 
úrovni. 

Cítia sa byť cudzinci informovaní o službách poskytovaných 
samosprávou? Akými inovatívnymi formami prispievajú mestá, 
obce, či kraje k tomu, aby sa svojim novým obyvateľom a 
obyvateľkám priblížili? V tomto paneli si predstavíme viaceré 
pozitívne príklady aktívneho prístupu samospráv v otázke 
poskytovania informácií všetkým svojim obyvateľom, a to bez 
ohľadu na ich pôvod, či štátne občianstvo. 

• Nina Galanská, Nadácia Milana Šimečku

•  Anna Barseghyan, kultúrna mediátorka, Bratislava

• Eleonóra Ďurišinová, kultúrna mediátorka, Košice

•  Yaroslav Lysenko, kultúrny mediátor, Banská Bystrica

•  Dáša Vranka Knošková, Marginal

• Lucia Gurbáľová, námestníčka primátora mesta Košice

•  Zuzana Gajdošíková, Mestský úrad Banská Bystrica

• Viera Orichová, Komunitné centrum pre pracovnú a vedomostnú  

mobilitu v Nitre (COMIN) 

• Jan Janoušek, Magistrát hlavného mesto Praha: “Praha Metropole všech”

Prečo je potrebné o migrácii komunikovať proaktívne: 

Čo potrebujú cudzinci vedieť:

Prezentácie a moderovaná diskusia: 

Zahraničný príklad: 

Moderátorka: Elena Gallová Kriglerová

Moderátorka: Barbora Meššová

• Diana Dobrucká, agentúra Neuropea

Ako komunikovať témy migrácie a integrácie cudzincov

na regionálnej úrovni: 

09:40 – 11:10 
Komunikácia s verejnosťou

11:30 – 13:00 
Poskytovanie informácií cudzincom

• Obed s internacionálnymi Bratislavčanmi

• Multikultúrna Trnava

•  Som Košičan, Som Košičanka

• Jan Janoušek, Magistrát hlavního města Prahy, Česká republika

•  David Beraha, Mesto Viedeň, RakúskoVideo medailóniky:

Zahraničné príklady: 

• Slido otázky

Moderovaná diskusia:

• Slido otázky

Diskusia:

• Barbora Meššová, Liga za ľudské práva

• Elena Gallová Kriglerová, Centrum pre výskum etnicity a kultúry

•  Dáša Vranka Knošková, Marginal

•  Nina Galanská, Nadácia Milana Šimečku, 

•  Barbora Meššová, Liga za ľudské práva

Odporúčania pre centrálne štátne politiky: 

Záverečné posolstvá:  

13:00 – 13:30 
Výzvy a odporúčania ako ďalej



Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, 
migráciu a integráciu, Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.


