Kľúčoví aktéri v SR v oblasti migrácie
Štátne inštitúcie







Ministerstvo vnútra SR (MV SR)
[najmä Migračný úrad (MÚ) MV SR: https://www.minv.sk/?migracny-urad-mv-sr, Úrad hraničnej
a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru (ÚHCP P PZ): https://www.minv.sk/?uhcp]
 imigračná a azylová politika, fondy EÚ, štatistiky
 MÚ: konanie o udelenie azylu, starostlivosť o žiadateľov o azyl, integrácia osôb s udelenou
medzinárodnou ochranou, maloletí bez sprievodu žiadajúci o azyl, vykonávanie tzv.
dublinského nariadenia
 ÚHCP P PZ: kontrola a ochrana hraníc, boj proti neregulárnej migrácii a prevádzačstvu
migrantov, udeľovanie pobytu cudzincom a kontrola, odsuny, vydávanie víz, do určitej miery
azylový proces a vykonávanie dublinského nariadenia
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
[Oddelenie migrácie a integrácie cudzincov:
https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/integracia-cudzincov/]
 prístup na pracovný trh, integračná politika, sociálne služby, štatistiky
 maloletí bez sprievodu nežiadajúci o azyl
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny: www.upsvar.sk
 povolenia na zamestnanie, nelegálne zamestnávanie, štatistiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR: www.mzv.sk
 v rámci konzulárnej agendy vydávanie víz, prijímanie žiadostí o pobyt a štátne občianstvo,
štatistiky
 súčinnosť pri dobrovoľných návratoch, vyhosteniach a príprave readmisných dohôd
 vzťahy s tretími krajinami
 plánovanie a koordinácia rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci

Medzirezortné skupiny


Riadiaci výbor pre migráciu a integráciu cudzincov
 medzirezortná odborná skupina
 koordinácia plnenia úloh vyplývajúcich z implementácie migračnej a integračnej politiky SR



Medzirezortná expertná komisia pre oblasť pracovnej migrácie a integrácie cudzincov (MEKOMIC)
 koordinačný orgán MPSVR SR pre oblasť migračnej a integračnej politiky a poradný orgán
ministra práce
 členmi sú experti ústredných orgánov štátnej správy, ktoré plnia ciele a opatrenia integračnej
politiky SR; na zasadnutia sú podľa potreby prizývané aj medzivládne a mimovládne
organizácie

Medzinárodné organizácie




Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) – Úrad v SR: www.iom.sk
 integrácia migrantov z tretích krajín – Migračné informačné centrum IOM: www.mic.iom.sk
 asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie (AVRR): www.avr.iom.sk
 koordinácia Európskej migračnej siete na Slovensku: www.emn.sk
 boj proti obchodovaniu s ľuďmi
 presídľovanie utečencov
Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) – do konca r. 2012

Pracovné raňajky EMN organizuje Medzinárodná
organizácia pre migráciu (IOM)  Úrad v
Slovenskej republike ako koordinátor Národného
kontaktného bodu Európskej migračnej siete v SR
v rámci pracovného programu Národného
kontaktného bodu EMN v SR na roky 2017 a 2018.

Spolufinancované
Európskou úniou

Neziskové organizácie (zoradené abecedne)
 Adra: www.adra.sk
 integrácia osôb s udelenou medzinárodnou ochranou na území SR (od roku 2016 ako partneri
Marginal)
 humanitárna a rozvojová pomoc
 Centrum pre výskum etnicity a kultúry CVEK: www.cvek.sk
 výskumné, analytické a vzdelávacie aktivity v oblasti inklúzie marginalizovaných skupín
vrátane migrantov
 budovanie kapacít samospráv v integračných politikách
 Človek v ohrození/Člověk v tísni Slovensko: www.clovekvohrozeni.sk
 vzdelávacie a verejné aktivity na tému migrácie a medzinárodnej ochrany
 humanitárna a rozvojová pomoc
 Dotyk: www.dotyk.sk
 pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi, ktorými môžu byť aj migranti z tretích krajín,
zabezpečovanie národnej linky pomoci (od roku 2014)
 ETP Slovensko: www.etp.sk
 poskytovanie služieb utečencom a osobám pod ochranou UNHCR v Núdzovom tranzitnom
centre (ETC – Emergency Transit Center) v Humennom v spolupráci s UNHCR a IOM
 Liga za ľudské práva: www.hrl.sk
 bezplatná komplexná právna pomoc žiadateľom o azyl, osobám s udelenou medzinárodnou
ochranou a ostatným migrantom
 advokácia a strategická litigácia v oblasti tvorby, presadzovania a uplatňovania migračnej,
azylovej a integračnej politiky
 výchova a vzdelávanie v oblasti azylového a migračného práva
 ďalšie špecifické témy: napr. maloletí bez sprievodu, osoby bez štátnej príslušnosti
 Mareena: www.mareena.sk
 integrácia osôb s udelenou medzinárodnou ochranou na území SR
 Marginal: www.marginal.sk
 integrácia osôb s udelenou medzinárodnou ochranou na území SR (od roku 2016
v partnerstve s Adrou)
 Nadácia Milana Šimečku: www.nadaciamilanasimecku.sk
 vzdelávacie a verejné aktivity na tému migrácie a medzinárodnej ochrany
 Slovenská humanitná rada: www.shr.sk
 poskytovanie doplnkových služieb žiadateľom o azyl v SR a zaisteným migrantom v útvaroch
ÚHCP P PZ (sociálne, právne a psychologické poradenstvo, materiálna pomoc)
 monitoring nútených návratov
 téma alternatív zaistenia pre žiadateľov o azyl v SR
 Slovenská katolícka charita: www.charita.sk
 charitatívne, sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby ľuďom v núdzi
 pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi, ktorými môžu byť aj migranti z tretích krajín
 integrácia osôb s udelenou medzinárodnou ochranou na území SR (do roku 2016)
Všetky inštitúcie a organizácie sa venujú aj aktivitám na zvyšovanie informovanosti o migrácii/integrácii
migrantov z tretích krajín.
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