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Tlačová správa 
 
Liga za ľudské práva: „Téma migrácie a integrácie nemá pána, dozrel čas pre vznik 
Imigračného a naturalizačného úradu." 
 
Centralizácia agendy by priaznivo prispela k lepšiemu riadeniu migrácie v prospech záujmov 
Slovenskej republiky, vysvetľuje expertná mimovládka. 
 
Bratislava – „Migrácia bola na Slovensku témou širokej diskusie v roku 2015.  Slovenská  
vláda však problematike migrácie venovala naposledy pozornosť v roku 2011. Prijala vtedy 
dokument Migračná politika SR s výhľadom do roku 2020,“ upozorňuje riaditeľka 
občianskeho združenia Liga za ľudské práva Barbora Meššová.  Zastaraná podľa jej názoru  je 
aj integračná politika SR z roku 2014. Neaktuálnosť je hlavne vo vzťahu k narastajúcej 
pracovnej migrácii z Ukrajiny či Srbska v posledných troch rokoch. 

Štát podľa názoru riaditeľky expertnej mimovládky B. Meššovej migrácii a  integrácii venoval 
doteraz len minimálnu pozornosť, tiež nevytváral a neprezentoval verejnosti aktuálne 
analýzy: „Je to chyba, práve na základe nich si totiž môžeme ako krajina nastavovať priority a 
vízie. Tiež vyhodnotiť úspešnosť migračnej politiky.“  Liga za ľudské práva sa rozhodla vláde 
v tomto smere pomôcť a vypracovala v júni toho roku ucelenú analýzu o problematike 
migrácie a integrácie na Slovensku (Pozvánka na prezentáciu analýzy  je súčasťou tejto  
tlačovej správy). 

„Kompetencie v oblasti migrácie a integrácie sú rozdrobené naprieč ministerstvami a útvarmi 
ministerstva vnútra. Slovensku chýba celostný pohľad a jednotná vízia situácie a potrieb,“ 
vysvetľuje ďalej riaditeľka Ligy za ľudské práva Barbora Meššová. Jednotlivé zodpovedné 
orgány si mnohokrát neplnia svoje povinnosti vyplývajúce z programových dokumentov 
vlády: „Téma migrácie a integrácie nemá pána,“ zdôrazňuje. 

Tieto a ďalšie zistenia, tiež nutnosť vytvoriť novú migračnú politiku, viedli Ligu za ľudské 
práva k odporúčaniu pre slovenskú vládu zriadiť Imigračný a naturalizačný úrad. Obdobné 
úrady fungujú v západných krajinách, napríklad vo Francúzsku je to Úrad pre imigráciu 
a integráciu, ale podobná transformácia sa podarila aj susednej Českej republike.  

„Inštitucionálne nastavenie riadenia migrácie a integrácie na Slovensku už nezodpovedá 
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potrebám. Potrebujeme úrad, ktorý by prispel k lepšiemu riadeniu migrácie v prospech 
záujmov Slovenska,“ konštatuje B. Meššová. Zároveň dodáva, že vytvorenie takéhoto úradu 
predpokladá aj končiaci vládny dokument o migračnej politike z roku 2011. Konečne, aj 
Programové vyhlásenie vlády SR sa zmieňuje, že posúdi možnosť centralizovať túto agendu 
na jednom mieste.  

Oceňujeme preto, že Programové vyhlásenie vlády SR zmieňuje, že posúdi možnosti 
centralizovať túto agendu na jednom mieste. Vyústením tejto vládnej aktivity by podľa našej 
analýzy mohlo byť práve vytvorenie Imigračného a naturalizačného úradu. 

Ak sa chcete o našej analýze a odporúčaniach dozvedieť viac, radi vás privítame na našich 
mediálnych raňajkách dňa 14. augusta o 10:00 v Dome novinárov na Župnom námestí 7 
v Bratislave. 

V analýze tiež nájdete 

Štúdia odkrýva inštitucionálne nastavenie migračnej aj integračnej politiky, ukazuje, kto je 
kto, ktorý orgán či útvar má akú rolu a zodpovednosť v téme a ako efektívne napĺňa platné 
strategické ciele a priority v oboch týchto oblastiach. 

Zároveň analýza prináša prehľad o počtoch cudzincov na Slovensku, krajinách, z ktorých 
k nám ľudia prichádzajú či o účeloch ich pobytov, od žiadateľov o azyl po migrujúcich 
pracovníkov. A v neposlednom rade ponúka celú paletu odporúčaní v jednotlivých 
oblastiach. 

Pri vzniku analýzy sme vychádzali z poznatkov z praxe,informácie a inšpiráciu sme získavali aj 
u iných ľudskoprávnych organizácií a inštitúcií ako je Verejná ochrankyňa práv, Úrad 
vysokého komisára OSN pre utečencov, či Agentúra základných práv EÚ.  

Zároveň sme však zisťovali aj názory tých, ktorých sa tieto politiky priamo týkajú. Naše 
odporúčania zohľadňujú aj odôvodnené pripomienky tých, ktorých sa tieto politiky týkajú – 
cudzincova utečencov žijúcich na Slovensku.  

Doplňujúce info 

• Text analýzy k stiahnutiu na našej webstránke www.hrl.sk/sk/o-nas/aktuality/vydali-
sme-analyzu-azylovej-migracnej-a-integracnej-politiky-sr 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Analýzu a odporúčania vytvorila o.z. Liga za ľudské práva v rámci projektu Migračný kompas, na realizáciu ktorého uzavrela s MV SR zmluvu 

na realizáciu projektu Migračný kompas.  Nenávratný finančný príspevok je poskytnutý z prostriedkov Operačného programu Efektívna 
verejná správa z Európskeho sociálneho fondu. Zmluvu o poskytnutí nenávratného príspevku Z314011M020 nájdete tu. Nenávratný finančný 

príspevok je v sume 109.786,08 EUR. Projekt je realizovaný v Bratislavskom kraji. Informácie o Operačnom programe Efektívna verejná správa 
nájdete na: www.opevs.eu  

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

 

Liga za ľudské práva 
Nová Cvernovka, Račianska 80,  
831 02, Bratislava 
IČO: 31807968 / DIČ : 2022095471 
www.hrl.sk 
 
 

Mobil: +421 904 366 968 
mobil: +421 918 682 457 
hrl@hrl.sk 
 
 

• Hlavné závery a odporúčania si môžete vypočuť aj v našom podcaste na stránke 
www.tyzden.sk/spolocnost/65908/migracny-kompas-azylova-migracna-a-integracna-
politika-sr/?ref=kat 

 

Pre viac info kontaktujte Barboru Meššovú, riaditeľku Ligy za ľudské práva 

T: 0915144375 alebo 0918857715 

E: messova@hrl.sk 

Liga za ľudské práva 

Občianske združenie Liga za ľudské práva sa migrácii odborne venuje od svojho vzniku v roku 
2005. Okrem iného sme si dali za cieľ podporovať procesy, ktoré povedú k prepracovanejším, 
efektívnejším a podloženejším politikám v tejto oblasti. Tie by mali byť transparentné a 
zodpovedné, a zároveň rešpektujúce ľudskú dôstojnosť. 


