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KAPITOLA 1

PREDSLOV
M

igrácia je jav, ktorý ovplyvňuje dejiny ľudstva
nepretržite a v určitom zmysle pôsobí na život
každého z nás. Počas posledných troch storočí sa územie
Slovenska vyznačovalo vyšším vysťahovalectvom ako
prisťahovalectvom. Slováci, ktorí odišli hľadať lepšie
pracovné príležitosti alebo utiekli z totalitných režimov,
prispeli k budovaniu lepšej spoločnosti v krajinách
svojho nového bydliska a nadobúdali schopnosti, ktoré
by pravdepodobne nedosiahli, ak by zostali doma. Radi
hovoríme o úspešných slovenských emigrantoch/Slovákoch
v zahraničí a sme hrdí na ich úspechy. Slovensko víta ich
návrat domov a využitie ich nových skúseností.
Po vstupe do Európskej únie v roku 2004 a do schengenského
priestoru v roku 2007 sa Slovenská republika stala pre
cudzincov atraktívnejšou. Už nie sme len tranzitnou, ale
aj cieľovou krajinou, ktorá ponúka zaujímavé pracovné
príležitosti. Preto je najvyšší čas zmeniť spôsob nazerania
na migráciu a uvedomiť si, že ľudia prichádzajúci na
Slovensko hľadajú lepší život a zdieľajú záujem o rozvoj
našej krajiny rovnako, ako občania SR, ktorí odchádzajú do
zahraničia. Ak im poskytneme prostriedky na zveľaďovanie
ich schopností, môžu prispieť nielen k blahobytu slovenskej
spoločnosti, ale aj krajiny svojho pôvodu.
Súčasný verejný diskurz o migrácii v Slovenskej republike
ignoruje práve skutočnosť, že cudzinci môžu prispieť
k rozvoju našej krajiny. Téma migrácie vyvoláva obavy
a diskusie, ktoré sa väčšinou zameriavajú na potenciálne
riziká, ale neodrážajú žiadny z možných prínosov.
Podľa výsledkov Eurobarometra malo na jeseň 2018
až 81 % občanov SR viac či menej negatívne postoje
k prisťahovalectvu osôb z krajín mimo Únie.
Na jednej strane je pochopiteľné, že sme opatrnejší voči
ľuďom, ktorých nepoznáme, ale na druhej strane by sme si
mali byť vedomí, že nový vývoj môže priniesť možnosti, ktoré
ešte nevieme predvídať. Migranti prichádzajú na Slovensko
buď preto, že sú k tomu nútení nepriaznivými okolnosťami,

alebo preto, že chcú získať nové poznatky a príležitosť
uspieť v inej krajine. Vďaka ich prítomnosti máme možnosť
ukázať a podeliť sa s nimi o naše hodnoty a zároveň sme
podnecovaní k prijímaniu rozdielnych skúseností, odlišných
názorov na svet a rozličných schopností.
Touto výzvou sme sa doposiaľ evidentne vážne nezaoberali.
V porovnaní s inými európskymi krajinami je na Slovensku
menej cudzincov – na konci roku 2018 tvorili cudzí štátni
príslušníci s povolením na pobyt iba 2,2 % populácie
krajiny. Iba málo občanov SR má teda suseda, priateľa alebo
kolegu s imigračným pozadím. Navyše je ľahké podľahnúť
zjednodušeniu, keďže verejná mienka len málo rozlišuje
medzi spoľahlivými informáciami a falošnými správami.
V tomto kontexte je preto dôležitejšie ako kedykoľvek
predtým spoliehať sa na vedomosti a skúsenosti odborníkov,
ktorí chápu danú problematiku v celej jej komplexnosti.
Publikácia „Spoločný domov“ (Common Home)
je založená na rozsiahlom súbore údajov a hĺbkovej
analýze otázok migrácie a rozvoja. Popisuje spôsob,
akým migranti prispievajú k rozvoju našej spoločnosti,
a to nielen z ekonomického hľadiska, ale aj kultúrneho,
sociálneho a politického, či už ako jednotlivci, skupiny
alebo organizácie. Autori tiež identifikujú prekážky,
ktoré oslabujú schopnosť migrantov ako aktérov rozvoja
a navrhujú súbor záverov a odporúčaní, ktoré môžu pomôcť
sformovať náš „spoločný domov“. Odporúčania okrem
iného konkretizujú, ako poskytnúť migrantom príležitosť
zúčastniť sa na spoločenskom živote, respektíve ako
pozitívne prepojiť migráciu s trvalo udržateľným rozvojom.
Táto publikácia vychádza z predpokladu, že vytváranie
„spoločného domova“ je obojsmerný proces, ktorý zasahuje
nielen samotných migrantov, ale aj spoločnosť ako celok.
Projekt MIND bol spustený v roku 2017. MIND – čo
v angličtina znamená Migrácia. Prepojenosť. Rozvoj
– je trojročný projekt konzorcia európskych Charít
podporovaný Európskou komisiou. Zahŕňa organizácie
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Charity v 11 krajinách EÚ: v Rakúsku, Belgicku,
Bulharsku, Českej republike, Nemecku, Taliansku,
Holandsku, Portugalsku, Slovensku, Slovinsku a Švédsku
spolu s regionálnym sekretariátom Caritas Europa.
Cieľom projektu MIND je zlepšiť vo verejnosti chápanie
vzťahu medzi trvalo udržateľným rozvojom a migráciou,
úlohy migrácie v členských štátoch EÚ a príspevku Únie
k rozvojovej spolupráci. V rámci svojej pozície ako partner
projektu MIND chce Slovenská katolícka charita prispieť
k lepšiemu porozumeniu tejto komplexnej problematiky
v Slovenskej republike a podporiť tých, ktorí sú negatívne
ovplyvnení protimigračnou rétorikou. Pevne veríme, že
táto publikácia bude dôležitým nástrojom na dosiahnutie
týchto cieľov.

Generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity
Erich Hulman
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KAPITOLA 2

ZHRNUTIE
T

áto publikácia predstavuje analýzu, závery
a odporúčania vypracované na základe výskumu
Slovenskej katolíckej charity, týkajúce sa tém migrácie
a rozvoja. Prvá empirická časť (kapitola V.) charakterizuje
národný migračný kontext. Slovensko je historicky
emigračnou krajinou, čo sa prejavilo v niekoľkých vlnách
vysťahovalectva po rokoch 1968, 1989 a 2004. Slovenskí
emigranti v zahraničí tvoria približne 11 % z celkového
počtu obyvateľov a ročne sa z krajiny vysťahúva ďalších
približne 20 000 osôb. Aktuálne odhady veľkosti slovenskej
diaspóry hovoria o vyše dvoch miliónoch osôb.
Od roku 2004 sa migračný pohyb smerom do SR
zintenzívnil. Väčšina prisťahovalcov pochádzala z iných
členských štátov EÚ, hoci prílev štátnych príslušníkov
tretích krajín sa v poslednej dobe výrazne zvýšil. Cudzinci
s povolením na pobyt na Slovensku dosahujú len 2,2 %
populácie krajiny, teda približne 121 000 obyvateľov
(koniec roka 2018). Hlavným dôvodom ich migrácie je
práca, po ktorej nasleduje zlúčenie rodiny. Typický profil
cudzinca žijúceho na Slovensku predstavuje muž, zväčša
vo veku od 30 do 39 rokov, s ukončeným stredoškolským
vzdelaním (ak nie univerzitným), prevažne ekonomicky
aktívny (zamestnanec), obvykle žijúci vo veľkých mestských
oblastiach a pochádzajúci najmä z Ukrajiny, Srbska, Českej
republiky, Maďarska a Rumunska.
Kapitoly VI., VII. a VIII. skúmajú, ako a za akých
podmienok migranti prispievajú k udržateľnému ľudskému
rozvoju vrátane a) spôsobu, akým špecificky napomáhajú
rozvoju Slovenska; b) prekážok, ktoré im bránia plne sa
podieľať na zveľaďovaní Slovenska a krajín ich pôvodu;
c) príležitostí, ktoré môžu uľahčiť a posilniť tento ich prínos
a zároveň podporiť integrálny ľudský rozvoj ich samotných.
Kapitola VI. opisuje rôznorodé prínosy, ktorými migranti
prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju, a to tak na
Slovensku, ako aj v krajinách pôvodu. Najzreteľnejšie je to
v ekonomickej sfére, čo dokazuje participácia migrantov na

trhu práce a v podnikateľských aktivitách, tvorba remitencií
a príspevky migrantov do sociálneho systému. To sa osobitne
prejavilo najmä po vstupe Slovenskej republiky do EÚ.
Imigranti poskytujú potrebné zručnosti, podporujú inovácie
a nahradzujú chýbajúcu domácu pracovnú silu a odbornosti.
V posledných rokoch sa ukázalo, že zamestnávanie
cudzincov je jedným z najdôležitejších riešení nedostatku
pracovných síl v SR. Ako podnikatelia migranti vytvárajú
podniky a nové pracovné miesta v rôznych odvetviach.
Príspevky zamestnaných migrantov do sociálneho systému
ďaleko presahujú ich využívanie sociálnych dávok, pričom
štát od nich zároveň vyberá dane a odvody.
Prínos migrantov je nemenej závažný v kontexte nedávnych
a budúcich demografických trendov na Slovensku. Táto
správa naznačuje, že imigrácia môže čiastočne kompenzovať
negatívne dôsledky týchto trendov. Táto časť tiež ukazuje,
že jednotlivci, spoločenstvá a organizované združenia
migrantov prispievajú aj v oblasti komunitného, sociálneho
a kultúrneho rozvoja. Svojou prítomnosťou migranti
podporujú kultúrnu rozmanitosť na Slovensku, prinášajú
nové pohľady na každodenný život. Ich vplyv sa prejavuje
najmä v každodenných ľudských a sociálnych vzťahoch
(napr. v zmiešaných manželstvách, rodinách, priateľstvách,
pracovnoprávnych vzťahoch). Mnohí migranti sú
zamestnaní ako poradcovia a špecialisti, dosahujú vynikajúce
výsledky na národnej a nadnárodnej úrovni a zavádzajú na
Slovensku nové kultúrne prvky. V prípade krajín pôvodu
im migranti významne pomáhajú prostredníctvom
finančných a sociálnych remitencií. V prípade Slovenska sú
zas remitencie zasielané do SR našimi občanmi dodatočným
zdrojom pre domáci sociálno-ekonomický rozvoj. Objem
finančných prostriedkov, ktoré Slovensko takto zo zahraničia
získalo – 2,1 miliardy USD, je signifikantne vyšší ako 873
miliónov USD, ktoré migranti presunuli zo SR do svojich
domovských krajín (odhady za rok 2017). Migranti môžu
tiež pôsobiť ako budovatelia mostov medzi hostiteľskou
krajinou a krajinou pôvodu, napríklad transferom a šírením
sociálno-kultúrnych inovácií alebo prehlbovaním sociálnych
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sietí spájajúcich komunity a inštitúcie, ktorých sú členmi,
a to na Slovensku i v zahraničí.
Kapitola VII. identifikuje hlavné prekážky, ktoré bránia
migrantom plne sa podieľať na rozvoji Slovenska a krajín
ich pôvodu. V Slovenskej republike tieto bariéry zahŕňajú
medzery v štandardoch ochrany a obmedzené dodržiavanie
ľudských a pracovných práv; diskrimináciu; nedostatočný
prístup k vzdelaniu alebo zamestnaniu; odmietavé
postoje inštitúcií a spoločnosti voči utečencom. Absencia
komplexného a efektívneho programu zameraného na
integráciu migrantov predstavuje mimoriadnu výzvu.
Politici v SR uprednostňujú hlavne zamestnávanie
vysokokvalifikovaných pracovníkov, oveľa menej sa už
zameriavajú na utečencov, študentov, migrantov s cieľom
zlúčenia rodiny a nízko kvalifikovaných migrantov.
Ukazuje sa, že migranti sa na Slovensku často stávajú terčom
násilia a zločinov z nenávisti vyplývajúcich z xenofóbie
a rasizmu, hoci tieto prípady sú nedostatočne nahlasované.
Najdôležitejšie rizikové faktory spojené s násilím voči
migrantom sú ich jazyk, bydlisko, zamestnanie, sociálne
postavenie, etnický pôvod, kultúrna identita, pohlavie,
miesto a finančná situácia.
Nedostatočná znalosť slovenského jazyka sťažuje migrantom
a utečencom prístup k miestnym možnostiam vzdelávania.
V krajine stále neexistuje komplexný vzdelávací program pre
migrantov a utečencov a deti cudzincov sa vzdelávajú podľa
štandardných učebných osnov pre slovenských žiakov.
Ďalšou vážnou prekážkou je nedostatočný prístup
k pracovným príležitostiam, ktorý je nezriedka spôsobený
latentnou diskrimináciou. Diskriminácia na trhu práce SR je
zakorenená jednak v administratívnych postupoch, jednak
v medziľudských vzťahoch a postihuje najmä 1) migrantov,
ktorí nehovoria po slovensky alebo sú viditeľne „odlišní“
(pre farbu pleti, etnický pôvod, oblečenie alebo meno);
2) osoby bez slovenského občianstva alebo trvalého pobytu;
3) osoby pod medzinárodnou ochranou. Okrem problému
získania povolenia na pobyt sa podnikatelia z radov
prisťahovalcov snažia zorientovať aj v zložitej slovenskej
byrokracii a častých zmenách legislatívy.
Schopnosť migrantov prispievať k rozvoju Slovenska
je tiež výrazne obmedzená negatívnym, nepriaznivým
a netolerantným postojom občanov SR voči cudzincom
a migrantom. Tieto postoje sú citeľne ovplyvnené
médiami a politickým diskurzom a vo všeobecnosti sa
živia stereotypnými a fakticky nesprávnymi zobrazeniami
populácie migrantov. Na druhej strane, najčastejšími
prekážkami, ktorým migranti čelia pri pomáhaní krajinám
svojho pôvodu, sú konfliktné a vojnové situácie, nedostatok
pracovných príležitostí a dôstojnej práce, ako aj tamojšie
represívne politické režimy.

8

PREDSLOV

Kapitola VIII. sa zameriava na príležitosti, ktoré môžu
uľahčiť a zväčšiť prínos migrantov pre Slovensko a krajiny
pôvodu a zároveň podporiť integrálny ľudský rozvoj
samotných migrantov. Popisuje zaujímavé medzinárodné
a národné politiky spolu s príkladmi osvedčených postupov
na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Okrem
toho text analyzuje ciele Agendy 2030 a ich implementáciu
na národnej úrovni vo vzťahu k migrantom a migrácii.
V kapitole sa spomína aj niekoľko pozitívnych krokov,
vrátane zjednodušenia podmienok pre zamestnávanie
štátnych príslušníkov tretích krajín v odvetviach
charakterizovaných nedostatkom pracovných síl na
Slovensku.
Pokiaľ ide o azylovú politiku, povzbudivým krokom bolo
podpísanie dohody medzi vládami Slovenskej republiky
a Rakúska týkajúcej sa niekoľkých stoviek sýrskych
žiadateľov o azyl, ktorí boli síce zaregistrovaní v Rakúsku,
ale boli potom dočasne ubytovaní v utečeneckých
táboroch na Slovensku. Druhým dôležitým politickým
rozhodnutím bolo prijať 149 asýrskych kresťanov z Iraku
a poskytnúť im humanitárnu pomoc v SR. Čo sa týka
angažovanosti Slovenska v krajinách pôvodu migrantov,
správa načrtáva niekoľko pozitívnych opatrení spojených
s rozvojovou spoluprácou. Táto kapitola ponúka aj príklady
osvedčených postupov a projektov zo SR ako napríklad
„FromSkills2Work“, „Danube Compass“ a „Dobrý
trh“, ktoré sú dôkazom spolupráce medzi migrantmi
a slovenskou vládou, ako aj projekt rozvojovej spolupráce
vedený slovenskými univerzitami v Afganistane.

KAPITOLA 3

VÍZIA A HODNOTY NÁŠHO
SPOLOČNÉHO DOMOVA; MIGRÁCIA,
ROZVOJ A ĽUDSKÉ PRÁVA
V

o svojej encyklike Laudato Si’ – O starostlivosti o náš
spoločný domov nám pápež František (2015) pripomenul,
že Zem je „náš spoločný domov” a že musíme riešiť hospodárske,
sociálne, politické a environmentálne výzvy integrovaným
spôsobom (Caritas Europa 2018). Vylúčenie a chudoba,
vojna, globálne nerovnosti, zmena klímy, neudržateľná
spotreba a rast – spolu s núteným vysídľovaním a migráciou
– si vyžadujú našu maximálnu pozornosť a angažovanosť.
Encyklika sa rýchlo stala referenčným dokumentom pre
sociálne služby poskytované katolíckou cirkvou, ako aj pre
rozvojové agentúry na celom svete, priťahujúc pozornosť
vo vnútri aj mimo katolíckej cirkvi. Svojimi národnými
a európskymi publikáciami „Spoločný domov” Charita
vychádza z tohto posolstva a skúma zložité prepojenie medzi
migráciou a rozvojom s etickým rámcom založeným na
viere, ktorý rešpektuje ľudské práva a dôstojnosť.
Pre Charitu je prístup založený na človeku, etike a ľudských
právach základom pre právo, politiku a prax. Etická
interpretácia vzťahu medzi migráciou, vývojom a človekom
je teda neodmysliteľným atribútom pri formulovaní vízie
a cieľov publikácie „Spoločný domov”. Vízia, akcie a názory
Charity sú zakotvené v právnych i politických nástrojoch
a zdrojoch, ako aj v zásadných hodnotách a náuke
rímskokatolíckej a iných kresťanských cirkví. Tieto hodnoty
a náuka spoločne s medzinárodnými právnymi nástrojmi
a politickými rámcami uznávajú ľudskú dôstojnosť, rovnosť
pre všetkých a nescudziteľnosť ľudských práv ako kľúčové
morálne princípy na zabezpečenie mierového spolunažívania
a základnej prosperity všetkých osôb a národov na planéte.
Medzinárodné právne nástroje a politické rámce tvoria
Všeobecná deklarácia ľudských práv (UDHR) a osem

fundamentálnych dohôd a dohovorov OSN o ľudských
právach,1 Dohovor o právnom postavení utečencov z roku
1951 a jeho Protokol z roku 1967 a medzinárodné pracovné
normy definujúce zásady a právo na dôstojnú prácu. Agenda
2030 pre udržateľný rozvoj a Nová urbánna agenda OSN sú
obzvlášť relevantné globálne politické rámce. Sociálna náuka
Cirkvi, doktrína vyvinutá katolíckou cirkvou vo veciach
sociálnej a ekonomickej spravodlivosti, a fundamentálne
kresťanské hodnoty sú základom názorov a činov Charity.
V encyklike Laudato Si’ pápež František (2015, s. 12)
konštatoval, že „naliehavou výzvou na ochranu nášho
spoločného domova je záujem spojiť celú ľudskú rodinu, aby
sme hľadali udržateľný a integrálny rozvoj”. Navyše pápež
vyzýva každého na dialóg o tom, „ako vytvárame budúcnosť
našej planéty” (2015, s. 12), majúc pochybnosti o súčasnom
modeli rozvoja a dnešnom stave globálnej spoločnosti,
kde je nespravodlivosť bežným javom a čoraz viac ľudí
je zbavovaných svojich základných ľudských práv. To
znamená „uprednostňovanie najslabších členov spoločnosti
ako spôsob merania pokroku“ (Caritas Europa 2018, s. 16).
Ľudské práva možno definovať ako ochranu jednotlivcov
a skupín, zaručenú medzinárodným právom, pred zásahom
do základných slobôd a ľudskej dôstojnosti. Ľudské práva
sú nescudziteľné a nik ich nemôže poprieť ani (nútiť) vzdať
sa ich, bez ohľadu na akýkoľvek dôvod vrátane právneho
alebo migračného statusu. Sú univerzálne, pretože sa
vzťahujú na každého a všade. Ľudské práva zahŕňajú
občianske, kultúrne, hospodárske, politické a sociálne
práva a sú nedeliteľné, čo znamená, že rozdielne súbory
práv sú rovnako dôležité pre plnohodnotný rozvoj ľudských
bytostí a ich blaho. Nástroje ľudských práv a zvykové
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medzinárodné právo ukladajú štátom tri všeobecné
povinnosti, a to rešpektovať, chrániť a napĺňať ľudské práva.

3.1 Migrácia
Migrácia je významnou črtou súčasného globalizovaného
sveta. Vo všeobecnosti tento pojem označuje pohyb osôb
z jedného miesta bydliska do druhého. Kým vnútorná
migrácia predstavuje pohyb obyvateľstva v rámci krajiny –
z vidieka do miest alebo z jednej lokality do druhej v inej
jurisdikcii, projekt MIND sa zameriava na medzinárodnú
migráciu. Medzinárodná migrácia je samostatnou právnou,
politickou a sociálnou kategóriou (napr. IOM 2011; EMN
2018), keď sa ľudia sťahujú z národného štátu, v ktorom sú
občanmi s právami a ochranou, ktoré občianstvo spravidla
zaručuje, do iných štátov, v ktorých sa práva a ochrana
(inej) štátnej príslušnosti, prístupu k sociálnej ochrane
a spoločnej identity často neuplatňujú a kde môžu byť
sociálne a kultúrne paradigmy podstatne odlišné.
Hoci neexistuje medzinárodná normatívna definícia pre
migráciu, medzinárodné dohovory poskytujú dohodnuté
definície pre utečencov a pre migrujúcich pracovníkov a ich
rodinných príslušníkov; pričom tieto sa vzťahujú na takmer
všetkých medzinárodných migrantov. Podľa definície
v Dohovore z roku 1951 a Protokole o štatúte utečencov
z roku 1967 je utečencom „ten, kto nie je schopný alebo ochotný
vrátiť sa do krajiny svojho pôvodu v dôsledku opodstatnených
obáv z prenasledovania z dôvodu rasy, náboženstva,
národnosti, príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo
zastávania určitých politických názorov.” Všetky členské
štáty EÚ Dohovor OSN o právnom postavení utečencov
a jeho neskorší protokol ratifikovali.
Medzinárodný dohovor o ochrane práv všetkých migrujúcich
pracovníkov a členov ich rodín (ICRMW) uvádza, že
„pojem ‚migrujúci pracovník’ znamená osobu, ktorá má byť
zamestnaná, je zamestnaná alebo vykonávala platenú činnosť
v štáte, ktorého nie je štátnym príslušníkom“ 2. Ustanovenia
tohto dohovoru sa vzťahujú na cezhraničného pracovníka,
sezónneho pracovníka, námorníka, pracovníka na otvorenom
mori, pracovníka na cestách a iné osobitné kategórie
migrujúcich pracovníkov. ICRMW zdôrazňuje, že všetky
základné ľudské práva zahŕňajú aj rodinných príslušníkov
sprevádzajúcich a závislých od migrujúcich pracovníkov.
Z údajov Medzinárodnej organizácie práce (ILO) vyplýva, že
takmer všetci medzinárodní migranti bez ohľadu na dôvody
migrácie alebo ich prijatia sa stanú ekonomicky aktívnymi –
ako zamestnanci, samostatne zárobkovo činné osoby alebo
iní pracovníci vykonávajúci platenú činnosť.
Špecifické definície a štatistické normy na získanie
spoľahlivých a porovnateľných údajov o medzinárodných
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migrantoch boli schválené pod záštitou OSN a väčšina vlád
ich využíva. Na štatistické účely je medzinárodný migrant
definovaný ako „osoba, ktorá má bydlisko v inej krajine, ako
je krajina narodenia alebo štátneho občianstva jeden rok alebo
viac, bez ohľadu na príčiny alebo dôvody na pohyb a právne
postavenie v krajine bydliska”. Odhaduje sa, že v súčasnosti žije
až 260 miliónov ľudí v krajinách iných, ako sa narodili alebo
kde mali pôvodné občianstvo. 3 Toto číslo však nezahŕňa
osoby, ktoré navštevujú krajinu na krátke obdobie, ako
napr. turisti či pracovníci v oblasti obchodu alebo dopravy,
ktorí nezmenili svoje miesto bydliska. Mnohé iné osoby
v dočasných, krátkodobých alebo sezónnych zamestnaniach
a/alebo pobytových situáciách sa nezapočítavajú do štatistík
OSN a iných štatistík o migrantoch, ak ich pobyt je kratší
ako jeden rok a/alebo ak si zachovávajú formálne bydlisko
vo svojej domovskej alebo inej krajine – aj keď môžu
zodpovedať definícii migrujúceho pracovníka. Pre presnú
analýzu prepojenosti migrácie a rozvoja využíva Charita
široké chápanie migrácie vrátane všetkých jedincov, ktorí
sú utečencami a žiadateľmi o azyl, ako aj migrujúcimi
pracovníkmi a ich rodinnými príslušníkmi.

3.2 Rozvoj
Záväzok “nenechať nikoho bokom“ (Leaving no one
behind) a zabezpečiť ľudské práva pre všetkých je základným
kameňom uznesenia Valného zhromaždenia OSN 70/1
„Transformujeme náš svet: Agenda 2030 pre udržateľný
rozvoj” prijatého 25. septembra 2015, ktoré obsahuje
deklaráciu a 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDG)
so 169 čiastkovými cieľmi (Ministerstvo zahraničných vecí
a európskych záležitostí Slovenskej republiky 2016). Tento
dokument schválený všetkými 193 členskými štátmi OSN
vyjadruje spoločnú víziu a záväzok voči „svetu univerzálnej
úcty k ľudským právam a ľudskej dôstojnosti, zákonu,
spravodlivosti, rovnosti a nediskriminácii; úcty k rase,
etnickému pôvodu a kultúrnej rôznorodosti. Svetu rovnakých
príležitostí umožňujúcich plnohodnotnú realizáciu ľudského
potenciálu, ktorý prospieva k spoločnej prosperite. Svetu,
ktorý investuje do svojich detí a v ktorom každé dieťa vyrastá
v prostredí bez násilia a vykorisťovania. Svetu, v ktorom sú
každá žena a každé dievča rodovo úplne rovné a všetky právne,
sociálne a ekonomické prekážky posilňovania ich postavenia
boli odstránené. Spravodlivému, tolerantnému, otvorenému
a sociálne inkluzívnemu svetu, v ktorom sú splnené potreby
tých najzraniteľnejších.” 4
Agenda 2030 viedla k posunom paradigmy vo vnímaní
rozvoja. Trvalo udržateľný rozvoj sa týka všetkých krajín
planéty; ochrana životného prostredia a riešenie nerovností
sa považujú za kľúčové rozvojové ciele; mier a sociálna
spravodlivosť sa považujú za neoddeliteľnú súčasť univerzálnej
rozvojovej agendy; zdôrazňuje sa potreba angažovanosti

a účasti všetkých skupín vo všetkých spoločnostiach a štátoch,
aby sa dosiahol rozvoj pre všetkých. Nový celosvetový
konsenzus o rozvoji je založený na Všeobecnej deklarácii
ľudských práv a všetkých zmluvách o ľudských právach, preto
ak štáty nedosiahnu pokrok v skutočnej realizácii ľudských
práv pre všetkých, SDG nemožno dosiahnuť.

nerovnosti predstavujú nebezpečenstvo pre mier a sociálnu
súdržnosť. V tomto zmysle musí byť rozvoj našej krajiny
a iných krajín záujmom nás všetkých – ľudskej komunity.

Pojem „rozvoj“ zahŕňa vypracovanie produktívnych
prostriedkov, síl, kapacít, organizáciu a produkciu
tovarov, služieb, technológií a poznatkov na uspokojenie
ľudských potrieb na výživu a blahobyt. Týka sa budovania
prostriedkov na ťažbu a transformáciu zdrojov; výroby
tovarov, služieb a poznatkov; výstavby infraštruktúry
pre výrobu, dopravu a distribúciu; reprodukcie kapitálu,
zručností a práce; ako aj zabezpečenia dobrých životných
podmienok/blahobytu ľudí v oblasti bývania, výživy,
zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, sociálnej ochrany
a kultúry v širšom zmysle (Taran 2012).

Súvislosti medzi rozvojom a migráciou sú po stáročia
právnou, politickou a praktickou otázkou. Rozsiahle nútené
i dobrovoľné pohyby obyvateľstva od 17. storočia vytvárali
osídlenie Ameriky, Severnej i Južnej, ako aj formujúcich sa
európskych štátov.

Charita používa koncept „integrálneho ľudského rozvoja“,
ktorý stavia človeka do centra procesu rozvoja. Môže byť
definovaný ako všezahŕňajúci prístup, ktorý berie do úvahy
blaho osoby a všetkých ľudí v siedmich rôznych dimenziách.
Po prvé, je to sociálny rozmer, ktorý sa zameriava na
kvalitu života s ohľadom na výživu, zdravie, vzdelávanie,
zamestnanosť, sociálnu ochranu a sociálnu participáciu, ako
aj rovnosť zaobchádzania a nediskriminácie z akéhokoľvek
dôvodu. Po druhé, je to dimenzia práce a hospodárskej činnosti
ako hlavný prostriedok individuálnej a rodinnej obživy,
sociálno-ekonomickej angažovanosti a priameho prínosu
k rozvoju pre väčšinu dospelých vo všetkých populáciách.
Po tretie, ekologický rozmer, ktorý zahŕňa rešpektovanie
dobra stvorenia a zabezpečenie kvality života pre budúce
generácie bez toho, aby sa ignorovalo volanie tejto generácie
po spravodlivosti. Po štvrté, politický rozmer, ktorý odkazuje
na také otázky, ako existencia právneho štátu, rešpektovanie
ľudských,
politických,
hospodárskych,
sociálnych
a kultúrnych ľudských práv, demokracia, predovšetkým ako
reprezentatívny a participatívny nástroj. Po piate, ekonomický
rozmer, ktorý súvisí s úrovňou HDP a rozdelením príjmov
a bohatstva, udržateľnosťou hospodárskeho rastu, štruktúrou
hospodárstva a zamestnanosti, stupňom industrializácie,
úrovňou špičkových technológií a schopnosťou štátu získavať
okrem iného príjmy za ľudské služby a sociálnu ochranu.
Po šieste, kultúrny rozmer, ktorý sa zameriava na identitu
a kultúrne vyjadrenie spoločenstiev a národov, ako aj
schopnosť medzikultúrneho dialógu a angažovanosti kultúr
a identít. A napokon je to siedmy, duchovný rozmer. V súhrne,
tieto rozmery sú základom integrovaného prístupu k rozvoju
(Caritas Europa 2010). Podľa sociálnej náuky Cirkvi si
sociálne nerovnosti vyžadujú koordinovanú činnosť všetkých
ľudí/celej spoločnosti a vlád všetkých krajín v záujme
ľudskosti, založenú na dvoch predpokladoch: 1) sociálne
otázky majú globálny charakter a 2) sociálno-ekonomické

3.3 Migrácia a rozvoj

Od konca druhej svetovej vojny sa migrácia a rozvoj stali
predmetom intenzívnych diskusií medzi politikmi, vedcami,
občianskou spoločnosťou a verejnosťou. Pápež Pius XII.
venoval „migrantom, cudzincom a utečencom akéhokoľvek
druhu, ktorí sú nútení opustiť svoju rodnú krajinu či už zo
strachu z prenasledovania alebo z núdze” svoju encykliku
(Pius XII. 1952), zdôrazňujúc, že migranti a utečenci majú
právo na dôstojný život, a teda právo na migráciu.
Migrácia sa stala kardinálnym pilierom rozvoja vo
viacerých regiónoch v rámci regionálnych integračných
a rozvojových projektov, najmä Európskeho hospodárskeho
spoločenstva, ktoré vystriedala Európska únia. Od
70. rokov je migrácia rozhodujúcim faktorom rozvoja
prostredníctvom regionálnych systémov voľného pohybu
v strednej, východnej a západnej Afrike. Od 20. rokov
minulého storočia sa o veľké pohyby obyvateľstva – niektoré
nútené – opieral v bývalom Sovietskom zväze priemyselný
a poľnohospodársky rozvoj jeho územia.
Vzťah medzi migráciou a rozvojom poháňaný geopolitickými
udalosťami, ktoré do veľkej miery ovplyvnili mobilitu ľudí
v celosvetovom meradle, sa stal kľúčovým bodom súčasných
politických, ekonomických a sociálnych diskusií v politike.
Prvým globálnym rozvojovým rámcom, ktorý uznal úlohu
migrácie a jej enormný prínos k trvalo udržateľnému
rozvoju na celom svete, bola deklarácia a akčný program
Medzinárodnej konferencie OSN o populácii a rozvoji
(ICPD) v Káhire v roku 1994. 5 Súčasným všeobecným
rámcom je vyššie uvedená Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj
s príslušnými cieľmi. Hoci explicitný odkaz na migráciu
a rozvoj sa nachádza v čiastkovom cieli 10.7 o „riadenej,
bezpečnej, legálnej a zodpovednej migrácii a mobilite ľudí”,
na migrantov, utečencov a/alebo migráciu sa vzťahuje 44
čiastkových cieľov v rámci 16 zo 17 SDG (Taran et al. 2016;
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí
Slovenskej republiky 2016). Nová urbánna agenda OSN
prijatá v Quite v októbri 2015 poskytuje ešte výraznejšiu
pozornosť migrantom, utečencom a vnútorne presídleným
osobám vo svojom globálnom rámci pre rozvoj a správu
miest – kde žije väčšina migrantov a utečencov.
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V roku 2016 v dôsledku prudkých a dlhotrvajúcich
konfliktov na Blízkom východe a v Južnej Ázii a pre zrútenie
účinnej ochrany utečencov v susedných krajinách členské
štáty OSN prijali Newyorskú deklaráciu pre utečencov
a migrantov, v ktorej vyzývajú na zdokonalenie globálneho
manažmentu migrácie a na uznanie medzinárodnej
migrácie ako hnacej sily rozvoja v krajinách pôvodu aj
cieľa (UN 2016). Globálny kompakt o bezpečnej, riadenej
a legálnej migrácii (GCM), ktorý bol prijatá na medzivládnej
konferencii v Marrákeši v Maroku v novembri 2018,
a Globálny kompakt o utečencoch (GCR) rozpracovali tieto
zásady a navrhli spôsoby ich realizácie prostredníctvom
politického dialógu a nezáväzných krokov. GCM i GCR
boli prijaté Valným zhromaždením OSN v decembri 2018.
Charita uznáva, že rastúci počet ľudí je nútený opustiť
svoje krajiny nielen kvôli konfliktom a prenasledovaniu,
ale aj kvôli iným existenciálnym hrozbám. Patrí medzi ne
chudoba, hlad, nezamestnanosť a absencia dôstojnej práce,
nedostatočná správa vecí verejných, nedostatok prístupu
k vzdelávaniu a zdravotnej starostlivosti, ako aj dôsledky
zmeny klímy. Nútená migrácia pre Charitu znamená
všetky migračné pohyby, kde existuje prvok nátlaku.
Ľudia, ktorí utekajú pred konfliktom a prenasledovaním,
majú prirodzene osobitné nároky a právo na medzinárodnú
ochranu utečencov. Charita tiež uznáva, že prevažná časť
migrácie v rámci Európy a do nej odráža objektívnu potrebu
väčšiny členských štátov EÚ v oblasti „zahraničnej“ práce
a odborností na zachovanie pracovných síl schopných
vlastného rozvoja. Tento dopyt vyplýva z rýchlo sa
vyvíjajúcich technológií, zmien v organizácii práce
a klesajúceho počtu domácich pracovných síl v dôsledku
starnutia obyvateľstva a klesajúcej plodnosti.
Podľa názoru Charity majú ľudia, ktorí migrujú, ako aj
tí, ktorí zostávajú – či už v krajine pôvodu alebo v krajine
bydliska – právo hľadať také ekonomické, politické,
environmentálne a sociálne podmienky (bez ohľadu na to,
či by to sami nazývali domovom), v ktorých by mohli žiť
v dôstojnosti a dosiahnuť plnohodnotný život. Nehľadiac
na ich právne postavenie v krajine majú všetci migranti
a utečenci vlastnú ľudskú dôstojnosť a ľudské práva, ktoré
musia byť rešpektované, chránené a plnené všetkými štátmi
a za všetkých okolností. Charita vyzýva na ľudskú reakciu
solidarity a spolupráce, ktorá by prevzala zodpovednosť
za integrálny ľudský rozvoj na celom svete a za ochranu
a zapojenie ľudí „v pohybe“ – migrantov a utečencov.
Migrácia je prínosom k integrálnemu ľudskému rozvoju
migrantov a obyvateľov krajín ich bydliska. Takáto vízia
znamená, že migrácia – bez ohľadu na jej hnacie sily – je
príležitosťou pre našu spoločnosť vybudovať prosperujúcejší,
globálny „Spoločný domov“, kde môže každý prispieť a žiť
v dôstojnosti.
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Poznámky
[1]

Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých
foriem rasovej diskriminácie (1965), Medzinárodný
pakt o občianskych a politických právach (1966),
Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych
a kultúrnych právach (1966), Dohovor o odstránení
všetkých foriem diskriminácie žien (1979), Dohovor
proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo
ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (1984),
Dohovor o právach dieťaťa (1989), Medzinárodný
dohovor o ochrane práv všetkých migrujúcich
pracovníkov a členov ich rodín (1990), Dohovor
o právach osôb so zdravotným postihnutím (2006).

[2]

Pozri celý text na https://www.ohchr.org/en/
professionalinterest/pages/cmw.aspx.

[3]

Extrapolované z UN DESA (2017). Ako dielo
upozorňuje, „odhady sú založené na oficiálnych
štatistikách o osobách narodených v zahraničí alebo
o cudzincoch, ktorí sú klasifikovaní podľa pohlavia, veku
a krajiny pôvodu. Väčšina štatistických údajov použitých
na odhad počtu medzinárodných migrantov bola získaná
zo sčítaní obyvateľov. Ďalšie informácie o počte a zložení
medzinárodných migrantov pochádzajú aj z registrov
obyvateľstva a reprezentatívnych prieskumov.”

[4]

Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj, odsek 8.

[5]

ICPD bola najväčšou konferenciou o populácii,
migrácii a rozvoji s 11 000 delegátmi zo 179 krajín
a približne 4 000 účastníkmi paralelného fóra
mimovládnych organizácií. Dve z desiatich kapitol
akčného programu sa týkali výlučne migrácie
a rozvoja. Deklarácia ICPD a 20-ročný akčný
program (predĺžený v roku 2010), ktorý prijalo
všetkých 179 zúčastnených štátov/vlád, naďalej
slúžia ako komplexný návod na rozvoj zameraný
na ľudí. Viac informácií nájdete na stránke https://
www.unfpa.org/fr/node/9038.

KAPITOLA 4

ÚVOD DO NÁRODNÉHO KONTEXTU
N

asledujúca správa predstavuje podrobnú analýzu
súčasnej situácie, politík a diskusií na Slovensku
týkajúcich sa migrácie a rozvoja. Po prvé, skúma
komplexný národný migračný kontext, následne prechádza
k vymedzeniu migrácie založenej na rozvoji a zdôrazňuje
kľúčový prínos migrantov a prisťahovalectva v jeho súčasnej
podobe pre ekonomiku, spoločnosť, trh práce, kultúru
a ľudí. Po druhé, autori identifikujú najdôležitejšie prekážky,
ktoré bránia migrantom prispievať naplno k rozvoju krajiny,
v uľahčení a zdokonalení ich vlastného rozvoja, prínosu
migrácie k rozvoju a spoločnej zodpovednosti. Napokon
publikácia prezentuje závery a súbor odporúčaní, ktorými
sa môže riadiť Charita a ďalšie zainteresované subjekty pri
budúcom obhajovaní ochrany práv migrantov, podpory ich
začleňovania do slovenskej spoločnosti a riešenia vzťahu
migrácia-rozvoj, najmä z pohľadu migrantov a ich prínosu
k integrálnemu ľudskému rozvoju.

Publikácia rozvíja poznatky, dôkazy a analýzy smerujúce
k zodpovedaniu fundamentálnej otázky: Ako a za akých
podmienok môžu migranti prispieť k integrálnemu ľudskému
rozvoju, ich vlastnému, ako aj spoločností pôvodu, pobytu
a tranzitu? Jej text sa zasadzuje o posilňovanie rozvojového
potenciálu migrácie, zabezpečenie súladu politík
a maximalizáciu prínosu prisťahovalectva pre migrantov aj
pre spoločnosť ako celok. Analýza je založená na dostupnej
akademickej literatúre, politických dokumentoch,
štatistických údajoch, aktuálnych mediálnych výstupoch
a praktických skúsenostiach. Navyše sa počas prípravy
tejto správy uskutočnilo 17 interview s expertmi v oblasti
migrácie a rozvoja, so zástupcami občianskej spoločnosti,
organizácií migrantov a diaspóry, ako aj so samotnými
migrantmi.
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V

priebehu posledných troch storočí bolo územie
Slovenska skôr svedkom výraznejších emigračných vĺn
než imigrácie. Krajina bola teda dlhý čas charakterizovaná
emigráciou. V roku 1993, keď sa Slovensko osamostatnilo,
bola populácia imigrantov zanedbateľná. Vstup Slovenska do
Európskej únie (2004) a do schengenskej zóny (2007) zvýšil
migračné pohyby v oboch smeroch, no viedol hlavne k ďalšej
migrácii smerom von. Zatiaľ čo imigrácia v poslednom
období vzrástla a stala na Slovensku viditeľnejšou, kľúčovým
javom Slovenska zostáva emigrácia. Slovenský právny
systém však nepozná pojmy migrant či imigrant. Pre účely
tejto publikácie preto používame termín „cudzinec“ tak, ako
to je stanovené v paragrafe 2 odseku 2 zákona č. 404/2011
Z. z. o pobyte cudzincov. Cudzincom je každý, kto nie
je občanom Slovenskej republiky, vrátane občanov EÚ.
K občanom tretích krajín patrí podľa paragrafu 2 odseku
4 spomenutého zákona každý, kto nie je občanom Slovenskej
republiky ani občanom EÚ. Zároveň sú za občanov tretích
krajín považované aj osoby bez akéhokoľvek občianstva.

Mihály a Divinský 2011; Hlinčíková a Mesežnikov 2016).
Toto číslo predstavuje približne 6 % celkovej populácie
krajiny. 6 Doplňujúce údaje Svetovej banky (World Bank
2016) odhadujú celkový počet slovenských emigrantov
v roku 2013 na takmer 600 000 osôb, čo tvorí 10,9 %
celkového obyvateľstva krajiny. Zatiaľ čo toto číslo zahŕňa
i staršie generácie, ktoré opustili Slovensko vo vlnách po
rokoch 1948, 1968 a 1989, takzvaná slovenská diaspóra
zahŕňa všetky osoby, ktoré dokážu vystopovať svoj pôvod
na Slovensku, a je preto oveľa väčšia (viď nižšie).

Vo všeobecnosti sa fenoménu emigrácie zo Slovenska po
roku 1992 nevenovala náležitá pozornosť. Vzhľadom k tomu
sú relevantné údaje (počet ľudí žijúci v zahraničí alebo
ročný úbytok) výrazne nepresné a nespoľahlivé. Napríklad
oficiálne čísla uvádzané národným štatistickým úradom
sú nespoľahlivé, keďže občania Slovenska sa pri migrácii
do zahraničia nemajú povinnosť odhlásiť zo zoznamov
obyvateľov (Divinský 2007b; Vaňo a Jurčová 2013).

Odhady súčasného emigračného toku zo Slovenska
využívajú rozličné metódy, parametre a zdroje dát.
Približný počet ľudí opúšťajúcich krajinu v niekoľkých
posledných rokoch možno stanoviť na 15 000 až 20 000
osôb ročne – i keď tento počet mohol byť aj dvojnásobný
počas rokov tesne po vstupe Slovenska do EÚ. Vyššie
uvedené číslo je zhodne považované za odhad počtu
emigrantov zo Slovenska aj ďalšími autormi (napr. Jurčová
a Pilinská 2014; UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia 2017). Medzi pohnútkami nedávnej emigrácie
jednoznačne prevládajú ekonomické dôvody (napr. rozdiely
v platoch na Slovensku a v cieľových krajinách, lepšie
pracovné prostredie v zahraničí, nedostatok adekvátnych
pracovných príležitostí v domovskej krajine atď.).
K najobľúbenejším cieľovým krajinám dlhodobo patria
susedná Česká republika, Rakúsko, Nemecko, Spojené
kráľovstvo a Maďarsko (viď Tabuľka 1). Oficiálny počet
Slovákov v zahraničí, zvlášť tých v UK a Írsku, je značne
podhodnotený. Náš odhad občanov Slovenska pracujúcich
v UK je v súčasnosti približne 70 000 osôb. 7

Napriek tomu dokážeme s využitím metodológie postavenej
na základe starších výpočtov a tiež na základe dynamiky
posledných trendov poskytnúť odhad počtu slovenských
emigrantov. Podľa niektorých odhadov, ktoré sa primárne
sústreďujú na Európu, žije za hranicami v súčasnosti
približne 300 000 až 350 000 občanov SR bez ohľadu na
dôvody, dĺžku či právnu formu ich pobytu (Divinský 2007a;

Štatistiky a dostupné štúdie definujú všeobecný profil
slovenského emigranta nasledovne: obvykle muž, do 35
rokov, s maturitou, zamestnaný hlavne v stavebníctve,
priemysle a zdravotných či sociálnych službách. Objem
remitencií posielaných domov Slovákmi zamestnanými
v zahraničí bol v roku 2018 odhadnutý na 2,1 % hrubého
domáceho produktu. Toto percento sa v posledných rokoch

5.1 Emigrácia

15

15–24

25–44

45–54

55+

celkom

15,1

74,8

30,3

17,4

137,7

základné

učilište

stredné

VŠ

celkom

5,8

45,4

67,7

18,8

137,7

Česká rep.

Spojené kráľ.

Rakúsko

Nemecko

Maďarsko

32,7

3,5

42,1

28,8

9,5

Holandsko

Francúzsko

Taliansko

ostatné

celkom

3,8

1,9

2,5

12,8

137,7

Veková skupina

Dosiahnuté vzdelanie

Cieľová krajina

Tabuľka 1. Občania SR zamestnaní v zahraničí na dobu kratšiu než jeden rok podľa veku, dosiahnutého
vzdelania a cieľovej krajiny, ku koncu roka 2018
Poznámka: čísla predstavujú počty osôb v tisícoch. Údaje pre UK (a Írsko) sú značne podhodnotené
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky

zjavne zvýšilo (Divinský 2007a; World Bank 2016; World
Bank 2019). Situácia Slovákov emigrujúcich do zahraničia,
ako aj ciele a nástroje štátnej starostlivosti o nich čiastočne,
no nie v dostatočnej miere pokrýva Koncepcia štátnej politiky
Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí
v období 2016–2020 (Uznesenie vlády č. 571/2015).

5.2 Slovenská diaspóra
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky a Úrad
pre Slovákov žijúcich v zahraničí odhadol v roku 2008 počet
osôb slovenského pôvodu žijúcich vo viac než 50 krajinách
sveta na približne 2,2 milióna.8 Internetová stránka Slovakia.
org (2018) a jej podstránka „Slovenská diaspóra“ uviedli,
že len v Severnej Amerike viac než 2 milióny Američanov
(USA a Kanada) priznali pri sčítaní obyvateľstva v roku
1990 slovenský pôvod. Mnohí z nich si udržali slovenskú reč
a etnicitu, zatiaľ čo sú súčasťou ekonomického, sociálneho
a kultúrneho rozvoja svojich krajín. Sú – aspoň do istej
miery – identifikovaní so Slovenskom, majú väzby s krajinou
svojich predkov a získali status „zahraničných Slovákov“.

5.3 Imigrácia
Súčasne so slovenskou emigráciou sa aj imigrácia stala
v krajine zreteľným javom. Migranti a žiadatelia o azyl
začali prichádzať do krajiny vo väčších počtoch na prelome
milénií, obzvlášť po roku 2004. Zmeny kvantitatívnej
i kvalitatívnej povahy sa odrážali v niekoľkých rozmeroch
migrácie, imigrantských komunít, prístupom k migračnej
politike a riadení migrácie (Divinský 2009; Triandafyllidou
a Gropas 2014).
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Kľúčové migračné trendy na Slovensku sú zobrazené v Tabuľke
2. Počty cudzích štátnych príslušníkov s pobytom v krajine
sú pomerne presné, keďže sú zaznamenané policajnými
útvarmi ako Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia
Policajného zboru (ÚHCP P PZ) a/alebo Migračným
úradom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (oba
začlenené pod ministerstvom vnútra). Podľa ich štatistík bol
ku koncu roka 2018 celkový počet cudzincov s povolením na
pobyt na Slovensku 121 264 jedincov, resp. 2,2 % celkovej
slovenskej populácie. V porovnaní so situáciou v niektorých
ďalších krajinách EÚ je tento podiel stále dosť nízky, i keď
je dôležité podotknúť, že percento cudzincov na Slovensku
narástlo v období rokov 2004–2018 až 5,5-násobne. Navyše
tempo rastu v rokoch 2004–2016 (4,2-krát) bolo v tom
období tretím najväčším v Európskej únii (Divinský 2017).
Imigrácia sa začala zvyšovať po vstupe Slovenska do EÚ
(2004) a do schengenskej zóny (koncom roka 2007), vďaka
čomu sa ako krajina i ako pracovný trh stalo dostupnejším
tak pre občanov EÚ, ako aj iných krajín. Navyše sa imigrácia
v poslednej dobe – obzvlášť od roku 2015 – zvyšovala kvôli
situácii na slovenskom pracovnom trhu a vďaka rastúcemu
zamestnávaniu občanov tretích krajín (hlavne z Ukrajiny
a Srbska) a občanov EÚ (Rumunska) v odvetviach so silným
dopytom po pracovnej sile. Z celkového počtu takmer
39 000 cudzincov s udeleným povolením na pobyt na
Slovensku v roku 2018 až 83 % pochádzalo z tretích krajín
(historicky najvyšší zaznamenaný podiel). V dôsledku toho
v tom istom roku po prvýkrát v histórii prevýšil ich podiel
v celkovom počte cudzincov v SR počet občanov EU + EFTA
(Tabuľka 2). Prílev občanov tretích krajín na Slovensko tak
nečakane eskaloval; dávnejšie predpovede odhadovali, že by
sa mohli stať väčšinou v rámci populácie cudzincov v krajine
až po roku 2020 (Mihály a Divinský 2011).

Analýzy demografických charakteristík zahraničných občanov
na Slovensku preukazujú, že muži tvoria podstatnú časť
(takmer dve tretiny) tejto populácie a že tento podiel zostáva
v posledných 15 rokoch viac-menej konštantný. Podobne sa
nezmenila ani ich veková štruktúra, v ktorej jednoznačne
prevládajú osoby v produktívnom veku (Tabuľka 2). Tieto
zistenia naznačujú tesné prepojenie medzi imigráciou
a prítomnosťou ekonomických stimulov na Slovensku, čo sa
ďalej odráža v skutočnosti, že mnoho imigrantov našlo prácu

Kategória, ukazovateľ / Rok
Celková populácia v SR ku koncu roka
Podiel cudzincov [%]

v odvetviach ako výroba, stavebníctvo, poľnohospodárstvo
a lesníctvo, podnikanie v malom a maloobchod, ktoré sa
vyznačovali nedostatkom pracovnej sily (Triandafyllidou
a Gropas 2014; Bilic a Krogmann 2015; Divinský 2017).
Je tiež dôležité spomenúť, že napriek percepcii verejnosti
je podiel vysoko vzdelaných dospelých osôb narodených
v zahraničí v krajine značne vyšší, ako ten istý podiel
v domácej populácii (26,3 % verzus 17,9 %) (OECD 2015).
Toto potvrdzujú i údaje z Eurostatu.

2004

2008

2012

2018

5 384 822

5 412 254

5 410 836

5 450 421

0,41

0,97

1,25

2,22

Cudzinci s povolením na pobyt – stav ku koncu roka, štruktúra a prítok
Počet cudzincov v krajine

22 108

52 706

67 877

121 264

Podiel mužov [%]

55,8

65,0

64,0

a

64,4

Podiel jedincov vo veku 20+ [%]

90,6

90,8

91,5 a

89,4

Podiel občanov EU + EFTA [%]

49,5

63,1

63,1

46,1

Podiel občanov tretích krajín [%]

50,5

36,9

36,9

53,9

Prítok cudzincov v danom roku

8 081

16 554

20 745

38 681

Prítok občanov EU + EFTA [%]

64,9

52,2

34,2

17,1

Prítok občanov tretích krajín [%]

35,1

47,8

65,8

82,9

Žiadatelia o azyl, utečenci – ročný prítok, štruktúra a stav
Prítok žiadateľov o azyl

11 395

909

732

178

Podiel mužov [%]

85,0

90,7

81,6

75,8

Podiel jedincov vo veku 18+ [%]

89,8

87,5

92,5

77,0

Osoby s priznaným štatútom azylanta

15

22

32

5

Osoby s udelenou doplnkovou ochranou

–

66

104

37

Miera priznaných azylov* [%]

0,9

4,4

6,8

2,9

Počet azylantov prítomných v SR

83

99

155

290

Zadržaní nelegálni migranti – ročný prítok a štruktúra
Prítok nelegálnych migrantov

10 946

2 355

1 479

2 819

Podiel mužov [%]

82,4

82,8

75,7

78,1

Podiel jedincov vo veku 19+ [%]

85,4

86,5

80,7

97,6 b

Podiel osôb, ktoré neoprávnene prekročili štátnu hranicu SR [%]

76,1

43,9

44,5

12,3

Podiel osôb neoprávnene pobývajúcich na území SR [%]

23,9

56,1

55,5

87,7

Tabuľka 2. Vývoj populácie imigrantov 9 na Slovensku v rokoch 2004–2018 podľa hlavných kategórií
a základných ukazovateľov
Poznámky: a = rok 2011; b = jedinci vo veku 18+; * = podiel osôb s udeleným azylom z celkového počtu rozhodnutí,
t. j. zo sumáru prijatých (azyl i doplnková ochrana) aj zamietnutých prípadov
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej Republiky; Úrad hraničnej a cudzineckej polície; Migračný úrad; vlastné výpočty
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Tabuľka 3 porovnáva prvých desať krajín pôvodu
registrovaných cudzích štátnych príslušníkov v každom
zo štyroch vybraných rokov. Je jasné, že v geografickom
zložení cudzincov došlo v priebehu rokov len k miernym
zmenám. Jedinci zo susediacich krajín V4 10 stále
predstavujú najdôležitejšie a najpočetnejšie komunity,
keďže majú predovšetkým pracovné a príbuzenské vzťahy
s miestnymi občanmi (viac v diele Bilic a Krogmann
2015). Avšak vzhľadom k nedostatku základnej pracovnej
sily, ktorý sa v poslednom období prejavuje v priemysle
a poľnohospodárstve, sa podiel občanov tretích krajín zvýšil
zvlášť z krajín, akými sú Ukrajina a Srbsko. Občania EÚ zo
„starších“ členských štátov – hlavne z Nemecka, Rakúska,
Talianska, UK, Francúzska – zohrávajú poprednú úlohu
pre lokálnu ekonomiku hlavne v terciárnych a kvartérnych
sektoroch ako vysoko kvalifikovaní zamestnanci/manažéri
alebo ako podnikatelia, i keď v menších počtoch. Napokon
je dôležité spomenúť i prítomnosť občanov z tretích krajín
ako Vietnam a Čína, ktorí sa často zamestnávajú ako malí
podnikatelia, špeciálne v maloobchode a gastronómii
(Triandafyllidou a Gropas 2014; Divinský 2017). Občania
tretích krajín migrujú na Slovensko okrem pracovných
aktivít aj z rodinných a vzdelávacích dôvodov.
Typický profil zahraničného občana žijúceho na Slovensku
má nasledujúce črty: prevažne muž; v pracovne aktívnom
veku (najčastejšie medzi 30–34 a 35–39); s maturitou
(nezriedka s univerzitným diplomom); zvyčajne ekonomicky
aktívny (ako zamestnanec); zväčša pochádzajúci z členských

2004

štátov EÚ, no s rastúcou tendenciou aj z tretích krajín,
akými sú Ukrajina, Srbsko, Rusko a Vietnam.
Najviac zahraničných občanov preferuje život v najväčších
slovenských mestách a priľahlých oblastiach s vyšším
počtom pracovných a podnikateľských príležitostí, ako aj
vyšším počtom škôl, modernou infraštruktúrou a bývaním.
Napríklad ku koncu roka 2017 až 35 % cudzincov v krajine
žilo v samotnom regióne Bratislava, nasledovanom regiónmi
Trnava a Košice (údaje Úradu hraničnej a cudzineckej polície).
V kontexte EÚ nie je Slovensko typickou cieľovou krajinou
žiadateľov o azyl a utečencov. Po výnimočne vysokých
počtoch krátko po roku 2000 sa počet žiadateľov o azyl na
Slovensku od roku 2005 dramaticky znižoval. Vybudovanie
prísne stráženej externej schengenskej hranice s Ukrajinou
zohralo v tomto procese kľúčovú úlohu. Tieto trendy
ovplyvnili i zmeny v (nelegálnych) migračných cestách do
Európy, prísnejšia azylová politika vlády a relatívne slabší
ekonomický výkon Slovenska v porovnaní so severnými
a západnými krajinami EÚ (Mrlianová, Ulrichová
a Zollerová 2011; Divinský 2016). V dôsledku toho je ročný
prílev žiadateľov o azyl, počet osôb s udeleným azylom
alebo doplnkovou ochranou a tiež celkový počet utečencov
na Slovensku skôr zanedbateľný (Tabuľka 2). 11
Mnoho žiadateľov o azyl prichádza na Slovensko
za nezvyčajných okolností, čiže „bez povolenia“. Vo
všeobecnosti končia migranti v nelegálnej situácii v dôsledku

2008

2012

2018

Krajina

Počet

Krajina

Počet

Krajina

Počet

Krajina

Počet

Ukrajina

4 007

Česká rep.

6 943

Česká rep.

9 073

Ukrajina

24 913

Česká rep.

3 583

Rumunsko

4 984

Maďarsko

6 542

Srbsko

14 208

Poľsko

2 468

Ukrajina

4 726

Ukrajina

6 379

Česká rep.

10 970

Maďarsko

1 519

Poľsko

4 380

Rumunsko

6 087

Maďarsko

8 503

Rusko

1 213

Nemecko

3 819

Poľsko

4 795

Rumunsko

7 420

Nemecko

988

Maďarsko

3 624

Srbsko

3 685

Poľsko

5 872

Vietnam

832

Srbsko

2 886

Nemecko

3 645

Rusko

4 698

USA

643

Vietnam

2 534

Rusko

2 395

Nemecko

4 568

Bulharsko

633

Rakúsko

1 712

Vietnam

2 055

Vietnam

4 008

Rakúsko

576

Rusko

1 485

Rakúsko

1 943

Taliansko

2 948

Tabuľka 3. Prvých desať krajín pôvodu cudzincov žijúcich na Slovensku v rokoch 2004 až 2018
Zdroj: Úrad hraničnej a cudzineckej polície
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troch rozličných mechanizmov (alebo ich kombinácie)
(porovnaj Triandafyllidou 2010): a) prekročenie štátnej
hranice bez povolenia odhliadnuc od smeru pohybu;
b) pobyt v krajine po exspirácii víz/povolenia na pobyt;
c) ilegálne zamestnanie a podnikateľské aktivity (inak
legálni migranti). Počas niekoľkých posledných rokov sa
pomer migrantov prekračujúcich hranicu bez povolenia
znížil, zatiaľ čo sa zvýšil počet tých, ktorý zostali napriek
exspirácii pobytu. Demografické schémy a počty týkajúce sa
migrantov zadržaných na Slovensku približne zodpovedajú
načrtnutým trendom týkajúcim o žiadateľov o azyl.
V skutočnosti sú krajiny pôvodu v oboch skupinách
(žiadatelia o azyl a nelegálni migranti) z tretích krajín takmer
identické – napríklad vojnou postihnuté krajiny (Afganistan,
Sýria, Irak, Somálsko) a krajiny typické silnou pracovnou
emigráciou (Ukrajina, Vietnam, Pakistan). I keď sú občania
Srbska, Moldavska, Ruska, Turecka zadržaní v prípade
nepovoleného pobytu alebo prekročenia Schengenskej
hranice, zvyčajne o medzinárodnú ochranu nežiadajú.
Nedávne odhady populácie nelegálnych migrantov na
Slovensku rátajú s 12 000 až 13 000 osobami; najväčšia časť
z nich sú pravdepodobne Ukrajinci, muži a ekonomicky
aktívni jedinci (Triandafyllidou a Gropas 2014).
Imigračná politika v krajine je riadená niekoľkými
oficiálnymi nariadeniami a dokumentmi, ktoré právne
zaväzujú široký okruh ministerstiev, ďalších centrálnych
organizácií a tiež útvarov samospráv. V roku 2011 prevzala
vláda prvú rozsiahlu politiku o migrácii (Migračná politika
Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2020). Politika
a z nej plynúce akčné rámce viažuce sa na široké spektrum
tém týkajúcich sa migrácie, akými sú legálna migrácia,
vrátane zamestnávania, integrácia imigrantov alebo otázky
azylu. Avšak niektoré ďalšie dôležité témy – napríklad
zlučovanie rodín, lepší prístup k informáciám a podobne –
sú v dokumente zanedbané. Doplňujúci vládny dokument
s názvom Integračná politika Slovenskej republiky (Uznesenie
vlády č. 45/2014) sa snaží zoperatívniť proces integrácie
migrantov pomocou spolupráce vládnych inštitúcií
s komunitami migrantov a s mimovládnymi organizáciami.
Ako však podčiarkuje medzinárodné porovnanie (napr.
MIPEX 2015) a ako je neskôr uvedené i v tejto publikácii,
progres v tejto oblasti zostáva neuspokojivý. Rovnako nebol
dosiaľ vytvorený ani už dlhšie plánovaný Úrad pre migráciu
a naturalizáciu (máj 2019).

Poznámky
[6]

Tieto odhady zahŕňajú predovšetkým slovenských
občanov, nie druhú generáciu etnických Slovákov
v zahraničí s iným občianstvom.

[7]

V porovnaní s odhadovaným počtom 83 000
Slovákov žijúcich v UK v polovici roka 2018 podľa
inštitúcie Office for National Statistics (2019).

[8]

Tento odhad je obsiahnutý v Koncepcii štátnej politiky
starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku
2015. Slovenská vláda schválila koncepciu Uznesením
vlády č. 625/2008.

[9]

Pojem „imigranti“ sa na Slovensku takmer nepoužíva
pre štatistické, právne, administratívne či výskumné
účely – namiesto toho sa preferuje koncept „cudzinci“
(čiže ľudia nemajúci slovenské občianstvo) (Divinský
2017).

[10]

Vyšehradská štvorka, tiež V4, je kultúrne a politické
zoskupenie štyroch štátov strednej Európy – Českej
republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska.

[11]

Napriek tomu je aktívna účasť krajiny v tranzitných
humanitárnych programoch hodná pozornosti. Od
roku 2009 bolo cez Slovensko v spolupráci s UNHCR
a IOM presídlených viac než 1 000 osôb v núdzi
(Divinský 2017).
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KAPITOLA 6

MIGRANTI, MIGRÁCIA A ICH
PRÍNOS K ROZVOJU
M

igranti prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju
spôsobom viditeľným vo viacerých oblastiach. Cieľom
nasledujúcej kapitoly je opísať, akým konkrétnym spôsobom
migranti prispievajú k rozvoju Slovenska, ale aj k rozvoju
krajiny svojho pôvodu. Domnievame sa, že najzreteľnejšie
sa ich vplyv odráža v ekonomickej oblasti, a to vďaka
ich zapojeniu do trhu práce, podnikateľským aktivitám,
remitenciám alebo ich prínosu do sociálneho systému. Ich
vklad je však viditeľný aj v sociálnej, kultúrnej a politickej
sfére, na ktorej migranti participujú ako jednotlivci,
komunity alebo organizované formálne združenia.

6.1 Prínos vo vzťahu
k rezidenčnej / cieľovej
/ tranzitnej krajine
6.1.1 Účasť na trhu práce
a zamestnanosť
Nárast pracovnej migrácie na Slovensko nastal najmä po
vstupe Slovenskej republiky do EÚ 1. mája 2004. Migranti
prispievajú k ekonomike Slovenska významným spôsobom,
a to prostredníctvom ich účasti na trhu práce a samotnou
zamestnanosťou. Presnejšie povedané, prinášajú potrebné
zručnosti, podporujú inovácie, pracujú v oblastiach,
v ktorých je miestna pracovná sila nedostačujúca.
Porovnanie miery zamestnanosti a nezamestnanosti
obyvateľstva narodeného na Slovensku a obyvateľstva
narodeného v zahraničí prináša Tabuľka 4.
Údaje uvedené v tabuľke poukazujú na skutočnosť, že
v roku 2014 a 2017 bola miera zamestnanosti mužov
a žien narodených v zahraničí vyššia ako v prípade

domáceho obyvateľstva. V porovnaní s rokom 2005 sa
miera zamestnanosti slovenskej populácie, ako i miera
zamestnanosti osôb narodených v zahraničí viditeľne
zvýšila (OECD 2016; 2018).
Z Tabuľky 5 je zrejmé, že od roku 2004 prevažujú
medzi pracovnými migrantmi občania EÚ. Zamestnaní
cudzinci z tretích krajín tvorili v rokoch 2004 až 2016
viac ako ⅓ všetkých pracovných migrantov. Ich podiel
sa však postupne zvyšuje. V júni 2018 bolo na Slovensku
zamestnaných celkovo 57 998 cudzincov, z toho temer 54 %
občanov EÚ (pracujúcich na základe informačnej karty,
čo znamená, že zamestnávateľ je povinný len informovať
príslušný úrad práce o vzniku pracovnoprávneho vzťahu)
a vyše 46 % občanov tretích krajín (pracujúcich na
základe povolenia na zamestnanie alebo na základe
informačnej karty) (Ústredie práce, sociálnych vecí
a rodiny 2018). Z krajín EÚ sú na Slovensku najčastejšie
zamestnaní cudzinci z Rumunska, Českej republiky
a Maďarska a z tretích krajín sú to najmä Ukrajinci, Srbi
a Vietnamci (Tabuľka 6). Z hľadiska pohlavia prevládajú
medzi zamestnanými cudzincami muži (tvoria približne
75 %). Výrazný podiel medzi pracujúcimi cudzincami
majú cudzinci s vysokoškolským vzdelaním. Je dôležité
poznamenať, že ich podiel bol najvyšší v roku 2004, keď
presiahol 50 %. Odvtedy sa znížil a v roku 2018 bol podiel
vysokoškolsky vzdelaných pracovných migrantov 18,5 %.
Najviac cudzincov je zamestnaných v Bratislavskom,
Trnavskom a Nitrianskom kraji.
V posledných rokoch Slovensko čelí nedostatku pracovnej
sily. Mnohé organizácie a firmy boli nútené hľadať
pracovníkov v zahraničí alebo v radoch migrantov nedávno
prisťahovaných na Slovensko (Domonkos, Páleník
a Radvanský 2010). Závislosť slovenského trhu práce na
ľudskom kapitáli zo zahraničia bola zdôrazňovaná už
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Ukazovateľ

Miera zamestnanosti [%]

Miera nezamestnanosti [%]

Kategória osôb / Rok

2005

2014

2017

Narodení doma – muži

64,6

67,6

72,0

Narodení v zahraničí – muži

67,1

78,6

83,8

Narodené doma – ženy

51,0

54,3

60,3

Narodené v zahraničí – ženy

37,7

54,7

62,4

Narodení doma – muži

15,5

12,9

8,0

Narodení v zahraničí – muži

17,4

6,0

–

Narodené doma – ženy

17,2

13,7

8,5

Narodené v zahraničí – ženy

28,6

9,1

–

Tabuľka 4. Elementárne ukazovatele zamestnanosti na Slovensku podľa miesta narodenia a pohlavia
v uvedených rokoch
Zdroj: OECD (2016; 2018)

Ukazovateľ / Rok

December 2004

December 2008

December 2012

December 2016

Jún 2018

Počet zamestnaných cudzincov

3 351 a

13 979

11 547 b

35 090

57 998

Medziročná zmena [%]

–32,7 a

28,1

–48,0 b

37,4

17,2

Podiel cudzincov z krajín EÚ + EHP [%]

66,1

74,3

63,3 b

68,5

53,6

Podiel cudzincov z tretích krajín [%]

33,9

25,7

36,7 b

31,5

46,4

Podiel mužov [%]

77,4

80,9

75,3 b

74,6

74,1

Podiel osôb s VŠ vzdelaním [%]

54,1

31,6

29,5 b

18,3

18,5

Podiel zamestnaných cudzincov na
úhrnnom počte cudzincov [%]

15,2 a

26,5

17,0 b

37,6

53,1

Podiel zamestnaných cudzincov na
všetkých zamestnaných v SR [%]

0,15 a

0,57

0,50 b

1,40

2,27

Podiel zamestnaných cudzincov na
celkovej pracovnej sile v SR [%]

0,13 a

0,52

0,43 b

1,27

2,12

Tabuľka 5. Cudzinci zamestnaní na Slovensku v období rokov 2004–2018
Poznámky: a = údaje môžu byť podhodnotené; b = údaje môžu byť nepresné a slabo vzájomne porovnateľné
Zdroj: Divinský (2017); Štatistický úrad Slovenskej republiky; Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny; vlastné výpočty
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EU + EHP krajiny

Počet

Tretie krajiny

Počet

Rumunsko

9 685

Srbsko

13 743

Maďarsko

5 398

Ukrajina

7 223

Česká republika

5 158

Vietnam

797

Poľsko

2 412

Južná Kórea

707

Bulharsko

1 980

Bosna a Hercegovina

579

Chorvátsko

1 397

Severné Macedónsko

411

Taliansko

1 047

Rusko

378

Nemecko

696

Bielorusko

283

Španielsko

508

Čína

219

Francúzsko

423

India

205

Tabuľka 6. Najdôležitejšie krajiny pôvodu zamestnaných cudzincov v SR v júni 2018
Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Povolanie

Z krajín EÚ + EHP

[%]

Z tretích krajín

[%]

Zákonodarcovia a manažéri

1 731

5,6

779

2,9

Špecialisti

2 835

9,1

2 160

8,0

Technickí a odborní pracovníci

2 531

8,1

744

2,8

Administratívni pracovníci

1 474

4,7

633

2,4

Pracovníci v službách a obchode

2 082

6,7

1 698

6,3

113

0,4

183

0,7

Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci

3 798

12,2

2 163

8,0

Operátori a montéri strojov a zariadení

10 492

33,8

10 926

40,6

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci

3 952

12,7

7 293

27,1

Neurčené

2 069

6,7

342

1,2

Spolu

31 077

100,0

26 921

100,0

Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve,
lesníctve a rybárstve

Tabuľka 7. Zamestnaní cudzinci na Slovensku podľa povolania, jún 2018
Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
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v hlavnom dokumente venovanom pracovnej migrácii pod
názvom Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom
do roku 2020 (Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 574
z 31. augusta 2011).
Podľa druhu práce (Tabuľka 7) sa cudzinci na Slovensku
najčastejšie zamestnávajú ako:

cudzincov z EÚ a 40 % cudzincov z tretích krajín pracuje
ako operátori a montéri strojov a zariadení. Z tohto
dôvodu zohrávajú v súčasnosti migranti dôležitú úlohu pre
slovenskú ekonomiku (Toma 2018; pozri tiež Frkáňová
2015; Mihály a Divinský 2011). Pozitívne postoje vo vzťahu
k zamestnávaniu migrantov vyjadrujú aj ekonómovia a sú
zreteľné aj v rozhovoroch s respondentmi:

operátori a montéri strojov a zariadení (najmä
z Rumunska, Maďarska, Bulharska a Srbska,
Ukrajiny, Vietnamu);
pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (najmä
z Rumunska, Maďarska, Srbska, Ukrajiny, Bosny
a Hercegoviny);
kvalifikovaní pracovníci a remeselníci (najmä
z Rumunska, Česka, Maďarska a Ukrajiny, Srbska,
Vietnamu);
špecialisti (najmä z Česka, Poľska, Talianska
a Ukrajiny, Srbska, USA).

„Ekonomické výhody, migranti pomáhajú napĺňať miesta,
o ktoré domáca populácia nemá záujem a sú menej platené.”
(Interview 11)

Ako technickí a odborní pracovníci sa najviac uplatnili
cudzinci z Rumunska, Českej republiky, Maďarska,
Ukrajiny, Kórey a Srbska. Najviac zamestnaných
v službách a obchode pochádza z Českej republiky,
Maďarska a Poľska a v rámci tretích krajín z Ukrajiny,
Srbska a Thajska. Napokon ako manažéri a riadiaci
pracovníci sa uplatňujú predovšetkým cudzinci z Českej
republiky, Nemecka a Spojeného kráľovstva, tiež z Kórey,
Ukrajiny a Ruska. Väčšina cudzincov pracuje v oblasti
strategického automobilového priemyslu, ktorý v súčasnosti
čelí akútnemu nedostatku pracovnej sily. Takmer 60 %

Podiel zamestnancov medzi cudzincami bol v roku 2011
nižší ako podiel zamestnancov na celkovej populácii
Slovenska. Na druhej strane bol podiel zamestnávateľov
u cudzincov viac ako dvojnásobne vyšší a u cudzincov
z tretích krajín takmer štvornásobne vyšší ako podiel
zamestnávateľov na celkovej populácii v SR. Najväčšie
relatívne zastúpenie živnostníkov zaznamenávame
medzi cudzincami z krajín mimo EÚ (1,7-krát viac ako
v celej populácii Slovenska). Navyše záujem cudzincov
o podnikanie na Slovensku sa v posledných rokoch výrazne
zvyšuje. Toto tvrdenie tiež podporuje enormný rast počtu

•

•

•

•

Ukazovateľ / Kategória

6.1.2 Účasť na pracovných
a podnikateľských aktivitách
Informácie mapujúce pracovnú a podnikateľskú činnosť
migrantov poskytuje sčítanie obyvateľov z roku 2011
(Tabuľka 8).

Zamestnanci

Zamestnávatelia

Živnostníci

Obyvateľstvo spolu

46,5

1,5

5,3

Cudzí štátni občania spolu

42,7

4,0

7,5

Cudzinci z krajín mimo EÚ

37,8

5,8

9,1

Narodení mimo Slovenska

53,3

2,6

5,8

Narodení mimo krajín EÚ

44,6

5,4

8,6

Tabuľka 8. Cudzinci / migranti v SR v sčítaní ľudu 2011 podľa zamestnaneckého statusu [%]
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky

Rok

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Počet cudzincov

2 080

2 395

3 625

4 879

6 112

8 062

Tabuľka 9. Počet cudzincov v SR s prechodným pobytom na účel podnikania v daných rokoch
Zdroj: ÚHCP P PZ
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6.1.3 Prínos do sociálneho systému
a systému sociálneho
zabezpečenia

12000

Če

Podľa informácií vyžiadaných zo Štatistického úradu
Slovenskej republiky organizácie so zahraničným
a medzinárodným vlastníctvom (prevažne v súkromnom
sektore) zamestnávali koncom roka 2017 najčastejšie nezistený
počet zamestnancov a 1–49 zamestnancov. Zároveň ale
podiel podnikateľských subjektov s 50–249 zamestnancami
a 250 alebo viac zamestnancami bol u zahraničných
a medzinárodných organizácií eklatantne niekoľkonásobne
vyšší ako tento podiel u všetkých organizácií v krajine
dovedna (Tabuľka 10). Súčasnú štruktúru najdôležitejších
krajín pôvodu majiteľov podnikateľských subjektov –
cudzincov v SR demonštruje Graf 1.

Graf 1. Počet podnikateľských subjektov vlastnených
cudzincami podľa národnosti, 2018
Zdroj: O podnikanie na Slovensku majú... (2018);
Ktorí cudzinci chcú podnikať na... (2018)

M

cudzincov, ktorým bol udelený prechodný pobyt na účely
podnikania (údaje Úradu hraničnej a cudzineckej polície
Policajného zboru – Tabuľka 9).

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a Sociálna
poisťovňa nedisponujú presnými informáciami týkajúcimi
sa príspevkov migrantov alebo osôb narodených v zahraničí
do sociálneho systému a systému sociálneho zabezpečenia. 12
Tieto inštitúcie síce evidujú osoby podľa štátnej príslušnosti,
ale nevedú v tejto oblasti žiadne ďalšie štatistiky. K čerpaniu
finančných prostriedkov migrantov zo sociálneho systému
nám Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a Sociálna
poisťovňa poskytli nasledovné dva typy údajov. Prvým z nich
je čerpanie rodičovského príspevku (Tabuľka 11).

Ďalší poskytnutý údaj sa týka nezamestnaných cudzincov,
evidovaných Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.13
Za roky 2013 až 2017 bol v tejto kategórii registrovaný len
minimálny počet osôb – 34. Z nich 14 osôb bolo v evidencii
nezamestnaných vedených viac ako 12 mesiacov (Tabuľka 12).

Podľa týchto údajov je počet poberateľov príspevku z radov
cudzincov a každoročne im vyplatená suma nižšia ako
celkový podiel cudzincov na populácii SR. Napríklad
v roku 2017 tvoril podiel cudzincov na celkovej populácii

Na základe rozhovorov uskutočnených so zástupcami
medzinárodnej organizácie (IOM), mimovládnych
organizácií a komunít migrantov predpokladáme, že
podiel príspevkov migrantov do sociálneho systému

Počet zamestnancov

Slovenska 1,9 %, kým podiel cudzincov – poberateľov
rodičovského príspevku na celkovom počte poberateľov
rodičovského príspevku dosiahol len 1,4 % (vypočítané
podľa údajov ÚHCP P PZ a Štatistického úradu SR).

Celkový počet organizácií

Zahraničné organizácie

Medzinárodné organizácie

Nezistený

284 274

17 625

3 477

0–49

307 712

8 880

3 491

4 450

878

346

836

321

125

597 272

27 704

7 439

50–249
250 a viac
Spolu

Tabuľka 10. Počet aktívnych právnických a fyzických osôb – podnikateľov v štatistickom registri organizácií
koncom roka 2017 podľa veľkosti a druhu vlastníctva
Zdroj: Informácie zo Štatistického úradu Slovenskej republiky
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na príklade mesta Galanta. Podľa primátora mesta vzrástli
jeho daňové príjmy po príchode juhokórejského investora
dvojnásobne a aj v čase hospodárskej krízy hospodárilo
mesto s vyrovnaným rozpočtom (Gyárfášová 2010).

ďaleko prevyšuje mieru jeho využívania. Výnimkou sú
osoby s medzinárodnou ochranou (azylanti alebo osoby
s doplnkovou ochranou), ktorí sa môžu uchádzať o prácu
až 6 mesiacov od začatia azylového konania (Interview 4).
Súčasťou integračnej zmluvy, ktorá im v počiatočnom období
poskytuje určitú pomoc, je navštevovanie kurzov slovenčiny
a aktívna účasť na pracovných pohovoroch (Interview 8).
Na druhej strane, zo mzdy cudzinca získava štát benefity
v podobe daní a odvodov. Podľa výpočtov Tomu (2018) tak
pri 60 000 zamestnaných cudzincoch na Slovensku (približný
stav v roku 2017) a ich priemernej hrubej mzde 1 000 eur
získava štát na daniach a odvodoch 175 mil. eur ročne.
Navyše, priemerné mesačné platy v podnikoch súkromného
aj verejného sektora so zahraničným vlastníctvom sú o niečo
vyššie ako v prípade podnikov tuzemských vlastníkov.
V súkromnom sektore bola priemerná nominálna mzda
v roku 2017 cca 1 300 eur a vo verejnom sektore 2 488 eur
(Pečíková 2018 podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej
republiky) (Tabuľka 13).

6.1.4 Prínos k ekonomickému,
sociálnemu, kultúrnemu
a politickému rozvoju
Slovensko je v posledných rokoch – rovnako ako aj ďalšie
krajiny EÚ – vystavené nepriaznivému populačnému vývoju,
charakterizovanému celkovým starnutím a hroziacim
poklesom obyvateľstva v produktívnom veku.14 Tieto trendy
budú mať priamy dopad na dlhodobý ekonomický vývoj
krajiny, najmä na trh práce a udržateľnosť dôchodkového
systému (Baláž 2015; Gallová Kriglerová 2016; Baláž
a Karasová 2016). Príchod migrantov na územie Slovenska
môže tieto tendencie čiastočne zmierniť. Migranti svojou
prítomnosťou rozširujú tie skupiny obyvateľstva, ktoré
sú pre jej dlhodobý demografický a ekonomický vývoj

Finančné benefity, ktoré získava štát prostredníctvom
platov cudzincov na lokálnej úrovni, je možné poukázať

2008

2012

2017

Počet poberateľov

Počet poberateľov

Počet poberateľov

Vyplatená čiastka v eurách

Celkovo

175 362

188 011

188 600

361 710 229

Občania SR

174 775

186 916

185 859

356 455 931

Cudzinci

531

1 093

2 775

5 240 563

Nezaradení

56

2

17

13 734

Rok / Ukazovateľ

Tabuľka 11. Poberatelia rodičovského príspevku z radov cudzincov v SR v daných rokoch
Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Ukazovateľ
/ Rok

Počet žiadateľov o prácu

Žiadatelia o prácu podľa § 8 (písm. f)

Celkovo

Z nich registrovaní dlhšie ako
12 mesiacov

Celkovo

Z nich registrovaní dlhšie ako
12 mesiacov

2013

398 876

213 880

7

0

2014

373 754

203 408

6

1

2015

334 379

172 908

11

4

2016

276 131

13 322

9

8

2017

195 583

86 809

1

1

Tabuľka 12. Cudzinci v databáze (znevýhodnených) uchádzačov o prácu v SR vo vybraných rokoch
Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

26

MIGRANTI, MIGRÁCIA A ICH PRÍNOS K ROZVOJU

Registrovaný počet
zamestnancov

Mzdy a náhrady mzdy
v tisícoch eur

Mesačná mzda na osobu
v eurách

Spolu

1 564 519

19 765 497

1 095

Súkromný sektor, z toho:
zahraničné vlastníctvo
medzinárodné vlastníctvo

1 120 619
418 713
107 906

14 420 726
6 431 243
1 629 472

1 109
1 331
1 300

Verejný sektor, z toho:
štátne vlastníctvo
medzinárodné vlastníctvo

443 900
252 757
179

5 344 771
342 110
6 108

1 060
1 180
2 488

Ukazovateľ

Tabuľka 13. Zamestnanci a mzdy podľa právnej formy a druhu vlastníctva na Slovensku roku 2017
Poznámka: V rámci súkromného aj verejného sektora sú evidované aj ďalšie typy vlastníctva, napríklad vlastníctvo
územných samospráv, družstevné vlastníctvo a iné. Tie však vzhľadom k analyzovanej téme nepovažujeme za relevantné
Zdroj: Pečíková (2018)

podstatné (osoby v mladšom, produktívnom veku, osoby
pracujúce a zakladajúce si rodiny).
„Je dlhodobo známe, že slovenská populácia vymiera. Prichádzajú
mladí ľudia v produktívnom veku, korí si budú zakladať rodiny
a mať deti. Neklesne tak počet ľudí v produktívnom veku a štát
bude mať na dôchodky.“ (Interview 11)
Podľa Kavického (2016) môže dokonca aj neočakávaný
nárast počtu migrantov pri správnej a účinnej migračnej
politike odvrátiť finančný a ekonomický kolaps. Slovensko
môže v budúcnosti čeliť takejto kríze, ak nebudú v oblasti
alarmujúceho demografického vývoja prijaté žiadne opatrenia.
Vklad a prínos migrantov do hostiteľskej spoločnosti je
zrejmý aj na mnohých ďalších úrovniach. Migranti prinášajú
nový pohľad na riešenie každodenných problémov.
Napríklad tí, ktorí prichádzajú z vojnových oblastí a zažili
kritické situácie, majú iný hodnotový rebríček:
„Neriešia banality. Majú iný pohľad na smrť. Majú od
všetkého odstup, nové nazeranie.“ (Interview 4)
Svojou prítomnosťou podporujú migranti kultúrnu
diverzitu na Slovensku. Najintenzívnejšie sa ich vplyv
prejavuje v oblasti každodenných interpersonálnych vzťahov
a sociálnych väzieb (zmiešané manželstvá, zakladanie rodín,
vytváranie priateľstiev, budovanie vzťahov s kolegami na
pracovisku). Napríklad v prípade zmiešaných manželstiev
sa realizuje prostredníctvom akulturačných procesov,
vzájomným prenikaním kultúr a tradícií. Tieto procesy
zahŕňajú udržiavanie tradícií, kultúrne obohacovanie,
koexistenciu prvkov oboch kultúr, ale i vznik nových
modelov v oblasti gastronómie, jazykových kompetencií,
výchovy detí a partnerského spolužitia (Letavajová 2016;
2017; 2018; Letavajová a Hučková 2018; Letavajová,

Hučková a Čukanová 2017; na niektoré z prípadov
poukazuje séria dokumentárnych filmov o migrantoch na
Slovensku pod názvom Integruj (2012)).
Viacerí migranti pracujú ako poradcovia a špecialisti vo
svojich profesiách a dosahujú vynikajúce výsledky na
národnej aj nadnárodnej úrovni. Ako vedeckí pracovníci
a vysokoškolskí pedagógovia prednášajú vo viacerých
krajinách, sú autormi uznávaných vedeckých publikácií,
školia študentov všetkých vysokoškolských stupňov,
prinášajú inovácie.
„Prinášajú rôzne varianty riešení a novú skupinovú
dynamiku. Nie každý môže byť známy, ale v šedej zóne je
značné množstvo cudzincov. Zastávajú rôzne pozície – a svoju
prácu robia naozaj poctivo. Mám na mysli predovšetkým
lekárov, inžinierov, farmaceutov, žurnalistov a akademikov,
ktorí prinášajú znamenité benefity s pridanou hodnotou pre
slovenskú spoločnosť.“ (Interview 9)
„Poznám vietnamských migrantov, ktorí na SAV (Slovenská
akadémia vied) spracovávajú medzinárodné projekty. Pracujú
tam manželia na ústave fyziky alebo elektroniky. A taktiež
v druhej generácii migrantov sú viacerí, ktorí sa zúčastňujú
rôznych súťaží a olympiád.” (Interview 5)
Ako príklad uvádzame členov afganskej komunity, ktorí
na Slovensko prišli v 80. rokoch 20. storočia ako študenti
a zostali tu natrvalo (Letavajová 2001; Baranovičová 2002):
„Mnohí z nich (30–40 osôb) pracujú na Slovensku ako lekári.“
(Interview 6, 7)
„Len ja som 65 ľuďom robil školiteľa, záverečné práce
– bakalárskej, inžinierskej a doktorandskej. Sú teraz
vysokošpecializovaní odborníci.” (Interview 7)
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Je tiež potrebné poznamenať, že migranti môžu vzhľadom
na svoju pozíciu kdesi „uprostred“ využívať „kultúrny
kapitál“, ako aj ďalšie špecifiká, ktoré nadobudli v krajine
pôvodu alebo ich prehĺbili u nás. Viacerí z nich pôsobia
ako učitelia, prekladatelia a tlmočníci jazykov 15, zakladajú
jazykové školy, budujú umelecké centrá a športové kluby,
napríklad Latino Culture project de Miguel Méndez alebo
projekt jazykovej školy La Latina v Bratislave (Jazyková
škola La Latina 2018; Latino Culture Project 2018). Okrem
toho migranti vo svojej činnosti zvyčajne spájajú prvky
svojho vlastného kultúrneho prostredia, ktoré kombinujú
s jedinečnou slovenskou skúsenosťou:
„Jedna študentka je skladateľka. Chodí na súťaže. Komponuje na
vietnamský ľudový štýl so slovenskými prvkami.” (Interview 5)
Migranti prinášajú do slovenského prostredia nové kultúrne
prvky. Otvárajú etnické reštaurácie, obchody s exotickými
potravinami, obchody so špecializovaným oblečením,
salóny krásy (napr. vietnamské nechtové štúdiá) a masážne
salóny (napr. thajské). Praktizujú zručnosti, ktoré sú pre
slovenské prostredie pomerne nové (napr. maľovanie
henou, mužské holičstvo tradičným iránskym spôsobom,
...) (Interview 1–17). Na viaceré podobné príklady nás
odkazujú rozhovory s respondentmi (Interview 4, 6, 11, 14).
Ich dokladom je aj dokument Afganské ženy za volantom.16
Ako podnikatelia zakladajú migranti organizácie viacerých
typov. Vytvárajú nové pracovné miesta nielen pre krajanov,
ale i pre slovenské obyvateľstvo. Rozvíjajú ekonomické
vzťahy medzi domovskou a hostiteľskou krajinou, stávajú
sa podnikateľskými poradcami, rozvíjajú cestovný ruch.
Príkladom činností tohto typu sú individuálne alebo
inštitucionálne ekonomické aktivity vietnamských
podnikateľov na Slovensku, ktorí si založili Združenie
vietnamských podnikateľov (Interview 5).
Viacerí migranti sú aktívni aj v spoločenskom priestore,
verejný život ovplyvňujú ako voliči v lokálnych voľbách
a neskôr ako občania Slovenskej republiky vo voľbách na
národnej úrovni. Niektorí z nich sú činorodí aj v oblasti
politického života, pracujú ako mestskí a obecní poslanci,
zástupcovia politických strán, kandidujú ako poslanci do
parlamentu. Jedným z viacerých príkladov sú poslanci
v mestách Senec, Skalica, Rimavská Sobota alebo Nové
Mesto nad Váhom (Interview 1, 6, 7, 12).

6.1.5 Prínos diaspór a organizácií
migrantov
Na Slovensku existuje viacero neformálnych komunít,
oficiálne zaregistrovaných organizácií alebo združení
migrantov, ktoré spolupracujú s verejnosťou, vládnymi aj
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mimovládnymi organizáciami. S komunitami migrantov
(najmä prostredníctvom tzv. kultúrnych mediátorov
– aktuálne asi 20 osôb) spolupracuje aj Medzinárodná
organizácia pre migráciu (IOM) na Slovensku (Interview 15).
Pre tieto potreby vytvorilo IOM (2018) online informačný
portál pod názvom Atlas komunít migrantov. Atlas sa
zmieňuje o komunitách migrantov založených na princípe:
•
•
•
•

krajiny pôvodu (Afganci, Thajčania, Ukrajinci,
Vietnamci, Kubánci, Rusi, Kórejci, Srbi);
náboženstva (Islamská nadácia);
geografického regiónu (Latinskoameričania);
rôzneho občianstva (Internationals Bratislava).

Činnosť komunít migrantov je zameraná na vlastných
členov, ale aj smerom k hostiteľskej krajine, jej inštitúciám
a obyvateľstvu. Sústreďujú sa na pomoc, poskytovanie
informácií prichádzajúcim migrantom, budovanie sietí
medzi krajanmi, udržiavanie a prenos kultúrnej identity,
ale i na vytváranie styčných bodov, priestoru a možností
spoznávania sa a prehlbovania vzťahov s majoritou alebo
príslušníkmi ďalších komunít. Viaceré kultúrne, športové
a informačné podujatia organizuje napríklad Zväz
Afgancov, ktorý tiež poskytuje pomoc novo prichádzajúcim
utečencom z tejto krajiny (Interview 6, 7, 11, 15). Aktívnym
je aj Africké kultúrne, informačné a integračné centrum.
„Africké kultúrne, informačné a integračné centrum združuje
viac ako 200 členov, najmä z krajín ako sú Keňa, Sudán,
Benin, Zimbabwe, Somálsko atď. Centrum pomáha africkým
migrantom na Slovensku, ale aj slovenským a africkým
investorom, ktorí hľadajú investičné príležitosti v rámci týchto
dvoch priestorov, tiež slovenským turistom cestujúcim do
Afriky, organizuje Deň Afriky.“ (Interview 1)
Spolok Internationals Bratislava zastrešuje migrantov ako
takých, šíri informácie a osvetu o migrácii, organizuje
podujatia s cieľom spoznať Slovensko. Pre svoju činnosť
využíva najmä online komunikáciu (Internationals
Bratislava 2018). Islamská nadácia riadi činnosť centra
Córdoba. Centrum sa nachádza v centre Bratislavy a jeho
súčasťou sú dve menšie modlitebne. Córdoba je miestom
stretávania sa moslimov, konajú sa v ňom piatkové modlitby
vždy v slovenskom, arabskom a anglickom jazyku. Je tiež
priestorom interkultúrnej komunikácie, usporadúvajú
sa v ňom kultúrne programy, prednášky a diskusie pre
verejnosť, žiakov a študentov. Komunita moslimov
podporuje svojich členov, snaží sa o udržiavanie islamských
zvykov, je veľmi aktívna pri podpore interkultúrneho
dialógu, zbližovaní kultúr a snahe predchádzať kultúrnym
aj náboženským nedorozumeniam.17
Viacero organizácii, založených najmä na kultúrnej báze,
si vytvorili aj Ukrajinci na Slovensku (Spolok ukrajinských

spisovateľov, Divadelný súbor Tarasa Ševčenka, SlovenskoUkrajinská spoločnosť priateľstva). Podobne aj Spolok
Srbov na Slovensku rozvíja srbskú kultúru, podporuje
nových srbských migrantov, zvlášť študentov, šíri
aktuálne informácie o legálnom pobyte, je nápomocný
pri riešení problémových situácií v súvislosti s prácou
alebo podnikaním Srbov v krajine. Činnosť kórejskej
komunity súvisí s príchodom kórejských investorov,
manažérov a zamestnancov na Slovensko. Podporuje
kultúrne a športové aktivity najmä v lokalitách, kde
Kórejci na Slovensku žijú (Gyárfášová 2010). Hlavnou
úlohou Slovensko-čínskej spoločnosti priateľstva a Čínskoslovenskej spoločnosti pre rozvoj je udržiavať kontakt
s domovskou krajinou a koordinovať podnikateľské aktivity
svojich členov. Zakladateľmi a členmi týchto spolkov sa
stávajú podnikatelia, osoby, ktoré získali v rámci komunity
určitý status.

transferované cudzincami na Slovensku do svojej domovskej
krajiny, dokumentuje tabuľka 14.
Podľa údajov Svetovej banky (World Bank 2019) dosiahol
objem finančných remitencií, poslaných v roku 2017 zo
Slovenska, objem 873 mil. amerických dolárov. Remitencie,
ktoré Slovensko prijalo v roku 2017 (2,1 miliardy USD),
tak výrazne prevyšujú objemy remitencií transferovaných
migrantmi zo Slovenska do domovských krajín (Tabuľka
15 s najvýznamnejšími krajinami).
Tento stav odráža počty a zastúpenie migrantov na Slovensku,
ako aj Slovákov pracujúcich v zahraničí. Remitencie boli
najčastejšie transferované do Českej republiky, čo odráža
skutočnosť, že slovenská populácia je tam najpočetnejšou
cudzineckou skupinou. Viaceré štúdie naznačujú, že až
80 % svetových remitencií je využívaných na základnú
spotrebu domácností, 5 až 10 % z nich je investovaných
do ľudského kapitálu (vzdelávanie, zdravie alebo lepšiu
výživu) a len menšia časť je využívaná na investície do pôdy,
bývania a hospodárskych zvierat a napokon na sociálnokultúrne udalosti, splátky, úspory alebo investície v oblasti
zamestnania a ďalších príjmov (World Bank 2007; Calero et
al. 2008). Z výpovedí respondentov (Interview 7, 8, 9, 10,
17) vyplýva, že peniaze posielané rodinám do domovských
krajín migrantov výrazne napomáhajú k zlepšeniu
ekonomickej situácie ich rodín.

6.2 Prínos a spoločná
zodpovednosť voči krajine
pôvodu
6.2.1 Sociálne a ekonomické
remitencie
Dôležitým prvkom, ktorým migranti a migrácie prispievajú
k rozvoju cieľových krajín, ako aj krajín pôvodu, sú finančné
a sociálne remitencie. Objem remitencií transferovaných
Slovákmi zo zahraničia na Slovensko a naopak, remitencie

„Tento spôsob zabezpečenia príbuzných a hlavne rodičov plní
úlohu chýbajúceho alebo nefunkčného dôchodkového systému
v krajine (napr. Sýria, Afganistan).“ (Interview 17)

Smer / Rok

2010

2012

2014

2016

2017

2018

Transferované zo SR

549

545

497

775

873

–

Transferované do SR

1 591

1 928

2 395

2 119

2 163

2 213e

Tabuľka 14. Finančné remitencie zo a na Slovensko v období 2010–2017 (v miliónoch dolárov)
Poznámka: e = odhad
Zdroj: World Bank (2019)

Zo SR do
Objem
Do SR zo
Objem

Česká rep.

Maďarsko

Francúzsko

Rakúsko

Ukrajina

Celkovo

583

131

29

14

14

873

Česká rep.

Nemecko

Spojené kr.

Rakúsko

USA

Celkovo

1 010

242

223

109

89

2 100

Tabuľka 15. Objem finančných remitencií zo a na Slovensko v roku 2017, top 5 krajín v každom smere (v miliónoch dolárov)
Zdroj: World Bank (2019)
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Výskum k téme odlivu remitencií pracovných migrantov
na Slovensku uskutočnili autorky Filadelfiová, Gyárfášová,
Sekulová a Hlinčíková (2010). Ich zistenia naznačujú,
že remitencie do krajiny pôvodu posiela viac ako
⅓ respondentov, častejšie ich posielajú muži a osoby, ktoré
doma zanechali svoje rodiny. Tieto financie sú určené
predovšetkým na spotrebu rodiny, 24 % opýtaných mužov
a 20 % žien ich posiela tiež na podporu kultúrnych,
náboženských alebo iných záujmových komunít.
Výskum Pavličkovej (2010) týkajúci sa remitencií
zasielaných Slovákmi z okresu Bardejov na východnom
Slovensku ukazuje, že remitencie môžu mať významný
vplyv na ekonomiku miestnych domácností. V tomto
okrese, ktorý je dlhodobo ovplyvnený nezamestnanosťou
a nízkymi príjmami, sa tak stávajú kľúčovým zdrojom
príjmov pre domácnosti migrantov. Remitencie tu
predstavujú 67 % celkového príjmu domácností. Tieto
financie sú primárne používané na splácanie dlhov, na
spotrebu vrátanie výdavkov na zdravie a vzdelanie, tiež
na nákup a rekonštrukciu nehnuteľností. Je zrejmé, že
účinok remitencií v tomto okrese má pozitívny vplyv na
jeho hospodársky rozvoj. Aj keď remitencie sú prvotne
poukazované predovšetkým na spotrebu rodín migrantov,
ako investície do zdravia, vzdelania, bývania, lokálnych
projektov a inštitúcií, na lokálnej alebo národnej úrovni
predstavujú aj dlhodobý prínos.

6.2.2 Prínos diaspór a organizácií
migrantov
Migranti, ktorí na Slovensku žijú alebo sa vrátili do
domovskej krajiny, udržiavajú medzi oboma krajinami
neustále väzby. Uchovávajú a ďalej prehlbujú lokálne
a nadnárodné sociálne siete, do ktorých sú zapojení ich
príbuzní, priatelia a známi:
„Ich sociálny kapitál sa pobytom v inej krajine a poznaním
jej kultúrnych vzorcov zvyšuje. Stávajú sa citlivejšími voči
demokratickým princípom, môžu ovplyvňovať regionálne alebo
národné politiky vo svojej krajine pôvodu.” (Interview 13)
Tento fenomén je výrazný v prípade Srbska, Ukrajiny
a Rumunska (Bošeľová 2015) s veľkými počtami
tzv. zahraničných Slovákov (etnickí Slováci s iným
štátnym príslušenstvom). Informujú krajanov o situácii
v hostiteľskej krajine, iniciujú príchod ďalších
potenciálnych migrantov (najmä pracovných migrantov)
na Slovensko. Mnohí z migrantov prišli na Slovensko a do
bývalého Československa študovať na stredné a vysoké
školy. Migranti z viacerých krajín študovali na Slovensku
medicínu, farmáciu, stavebníctvo, ekonomiku alebo
poľnohospodárstvo (napr. Afganistan, Sýria, Srbsko,
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bývalý Sovietsky zväz, Čína) alebo pracovali ako učni alebo
majstri v priemysle (Vietnamci, Kubánci). Nadobudnutím
vedomostí a zručností v týchto oblastiach napomáhajú
hospodárskej obnove domovskej krajiny, rozvíjajú
školstvo a vedecké kontakty (pracujú v štátnej správe, na
ministerstvách, vysokých školách, súkromných podnikoch
(Nnaji 2018; Interview 5, 6, 7).
V rámci výskumu sme uskutočnili rozhovory s Afgancami
na Slovensku, ktorí na Slovensku študovali a po návrate
do Afganistanu sa zapojili do rôznych sociálnych
a ekonomických aktivít, dôležitých pre svoju krajinu
pôvodu. Patria medzi ne projekty z oblasti inžinierstva,
ochrany životného prostredia (výstavba solárnej technológie,
čističky odpadových vôd atď.) alebo rozvoja výskumných
infraštruktúr a projektov rozvojovej spolupráce (budovanie
špecializovaných
vysokokvalifikovaných
pracovísk
a laboratórií) (Interview 6, 7, 9, 11, 17). Iní migranti začali
vo svojej krajine podnikať, založili menšie alebo väčšie
národné a medzinárodné organizácie, napomáhajú rozvoju
bilaterálnych alebo nadnárodných vzťahov, podporujú
export a import do svojej krajiny:
„Napríklad Macedónci investujú. Keď sa začalo dariť biznisu
tu, otvorili si biznis aj tam. Stavajú domy, investujú.“
(Interview 17)
„Mám kamaráta, robí biznis v Afganistane. Rozvoj stavebných
technológií. Preniesol tam technológie a podniká v oblasti
solárnych technológii v Kábule.“ (Interview 7)
Migranti žijúci na Slovensku organizujú a sprostredkovávajú
v rámci komunít kultúrne, športové a spoločenské aktivity,
podieľajú sa na diplomatických vzťahoch. V tejto oblasti
sú aktívni napríklad Vietnamci, Číňania, Sýrčania,
Macedónci, Kubánci, Iračania, Turci, Afganci na Slovensku
(Interview 5, 6, 7, 9, 15, 17). Vďaka príležitostiam získaným
v slovenskom prostredí môžu tiež migranti a utečenci
získavať cenné poznatky o otázkach, týkajúcich sa
politického aktivizmu, ľudských práv alebo emancipácie
a práv žien 18 (Interview 6, 7). Môžu byť aktívni aj
v medzinárodných organizáciách migrantov, napríklad
v rámci organizácie moslimov alebo Vietnamcov v Európe
(Vietnamese Associations in Europe 2018). Migranti
na Slovensku ako osoby, ale aj ich komunity podporili
jednotlivcov alebo rodiny vo svojej krajine prostredníctvom
finančných zbierok. Títo ľudia často žijú v krízových až
katastrofálnych podmienkach (Interview 5, 9).

Poznámky
[12]

Podľa vyžiadaných údajov z oboch inštitúcií.

[13]

V súlade s ustanoveniami zákona č. 5/2004,
paragraf 8, Úrad je zodpovedný za poradenstvo
nezamestnaným štátnym príslušníkom tretích krajín
a osobám s medzinárodnou ochranou.

[14]

Podľa prognóz INFOSTATU (Inštitútu informatiky
a štatistiky) poklesne do roku 2060 počet obyvateľov
Slovenska pravdepodobne na 5,1 až 5,3 milióna,
pričom na každú osobu vo veku 0–14 rokov pripadne
až 2,2 osôb vo veku nad 65 rokov (Bleha, Šprocha
a Vaňo 2013; Bleha, Šprocha a Vaňo 2018).

[15]

Niektorí z nich sú evidovaní ako oficiálni súdni
prekladatelia a tlmočníci evidovaní Ministerstvom
spravodlivosti Slovenskej republiky (2019).

[16]

Autorkou dokumentu je afganská žena, ktorá
získala štatút azylanta na Slovensku. Tento film
získal ocenenie na medzinárodnom Festivale
dokumentárneho filmu Jeden svet v Bratislave.

[17]

Jednou z významných aktivít Islamskej nadácie sú
verejné diskusné fóra, ktorého sa konajú vo viacerých
mestách Slovenska. Zúčastňujú sa ich bratislavský
moslimský imám, židovský rabín a katolícky
a evanjelický kňaz (Letavajová 2009a; Cenker 2010;
Lenč 2011; Štefančík a Lenč 2012; www.islamonline.
sk; Interview 9, 14, 17).

[18]

Ako príklad uvádzame prípad afganskej utečenky,
ktorá na Slovensku vyštudovala dokumentaristiku,
získala občianstvo. V súčasnosti žije v Afganistane
a podporuje ľudskoprávne otázky, rovnoprávne
postavenie žien v krajine.

31

32

MIGRANTI, MIGRÁCIA A ICH PRÍNOS K ROZVOJU

KAPITOLA 7

PREKÁŽKY, KTORÉ BRÁNIA
PLNÉMU PRISPIEVANIU
MIGRANTOV K ROZVOJU
V

nasledovnej kapitole sa pokúsime opísať prekážky,
ktoré bránia migrantom plne sa podieľať na rozvoji
hostiteľskej krajiny a krajiny svojho pôvodu. Zameriavame
sa predovšetkým na nasledovné aspekty: medzery v oblasti
ochrany a rešpektovania ľudských a pracovných práv,
nedostatočný prístup k vzdelávaniu alebo pracovným
a podnikateľským príležitostiam, nedostatočný prístup
alebo vylúčenie z azylového systému a ochrany a nepriateľská
verejná mienka.

7.1 Prínos k rezidenčnej
/ cieľovej / tranzitnej krajine
7.1.1 Nedostatky v oblasti rešpektu
a presadzovania ľudských
a pracovných práv
Napriek tomu, že formálne rešpektovanie ľudských
a pracovných práv imigrantov je neoddeliteľnou súčasťou
slovenskej legislatívy počnúc slovenskou ústavou a systémom
osobitných zákonov upravujúcich otázky migrácie a azylu,
odborníci pracujúci s imigrantmi reálne zaznamenávajú, že
existujúca ochrana a presadzovanie ľudských a pracovných
práv sú nedostatočné a slabé.
Viaceré práce tiež popisujú, akým spôsobom je integračná
politika na Slovensku tvorená. Konštatujú, že integračná
politika Slovenska sa stotožňuje s európskymi rámcami
pre integráciu. Hlavnou výzvou pre praktické vykonávanie

existujúcich politík je však absencia skutočnej politickej
vôle zaoberať sa touto témou a nedostatočná ochota
jednotlivých rezortov implementovať navrhnuté opatrenia
(Gallová Kriglerová 2016). Základným problémom,
ktorý ako prekážku definujú odborné štúdie (Bargerová
a Divinský 2008; Gallová Kriglerová, Kadlečíková
a Lajčáková 2009; Blažek, Andrášová a Paulenová
2013; Dubéci 2016; Hlinčíková a Mesežnikov 2016),
ale i odborníci a organizácie, ktoré s migrantmi pracujú
(Interview 4, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 17), je dlhodobá absencia
komplexného, efektívneho a kontinuálne funkčného
štátneho integračného programu. Štátna koncepcia by
mala jasne definovať zodpovednosť vládnych orgánov,
posilniť relevantné organizácie a zabezpečiť financovanie
a logistiku v oblasti zdravotnej starostlivosti, vzdelávania
a podpory zamestnanosti migrantov. Formálnym garantom
integračného procesu je síce Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky (Divinský a Podolinská
2018), avšak realizácia integračných opatrení je prenášaná
na mimovládne organizácie, ktoré sú závislé od časovo
a finančne obmedzených projektov.
Národná migračná politika Slovenska je orientovaná
predovšetkým na riadenú migráciu ekonomicky aktívnych
migrantov, špeciálne migrantov s vysokým stupňom
kvalifikácie 19 a migrantov zo susedných a tzv. kultúrne
blízkych krajín. Túto tendencia je zrejmá aj v texte oficiálneho
dokumentu Migračná politika Slovenskej republiky
s výhľadom do roku 2020 (Uznesenie vlády č. 574/2011),
ktorý hovorí: „Základným kritériom prijímania cudzincov
v rámci riadenej ekonomickej migrácie je ich potenciál pre
rozvoj slovenského hospodárstva a spoločnosti s preferenciou
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prijímania kvalifikovaných a vysoko kvalifikovaných
migrantov s dôrazom na kultúrne blízke krajiny pôvodu.”
Migračnú politiku, praktiky, zákony a inštitúcie Slovenska je
v tomto zmysle možné vnímať ako etnocentrické (Bolečeková
a Olejárová 2017) a v rozpore so zásadou antidiskriminácie
(Androvičová 2016). Tvorcovia politík na Slovensku sa málo
orientujú na špecifické skupiny migrantov, ako sú utečenci,
študenti a migranti prichádzajúci za účelom zlúčenia rodiny
alebo nižšie kvalifikovaní migranti (Blažek, Andrášová
a Paulenová 2013; Vaňo a Jurčová 2013). Príchod a pobyt
cudzincov (štátnych príslušníkov EÚ a štátnych príslušníkov
tretích krajín) na Slovensku vo všeobecnosti upravujú
dva hlavné zákony – zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte
cudzincov v znení neskorších predpisov a zákon č. 480/2002
Z. z. o azyle. Zatiaľ čo vstup a pobyt občanov EÚ na
Slovensko je relatívne voľný, v prípade štátnych príslušníkov
z tretích krajín sú tieto podmienky obmedzenejšie.
Inštitucionálny rámec štátnej angažovanosti je často zúžený
len na orgány, ktoré ich migráciu regulujú (cudzinecká
polícia, Sociálna poisťovňa, úrad práce) (Blažek 2014).
Slovensko bolo pre legislatívu, postupy a inštitucionálne
rámce vo vzťahu k migrácií viackrát kritizované, a to na
národnej aj medzinárodnej úrovni (Mihály a Divinský
2011; Chudžíková 2011; Vaňo a Jurčová 2013; Bolečeková
a Androvičová 2015; MIPEX 2015; Divinský 2017). Čo sa
týka postoja k štátnym inštitúciám, viacerí migranti pociťujú
z ich strany nedôveru a rezervovaný pohľad:
„Mali problémy s policajtmi, otvorená diskriminácia
z inštitúcií. Povyšovanie v práci, že je iný jazyk a iná farba
pleti.” (Interview 1)
Podľa výskumu Blažeka, Andrášovej a Paulenovej (2013)
využíva služby oficiálnych inštitúcií pri riešení svojich
problémov častejšie ako ojedinele len 28 % opýtaných
migrantov. Naopak, až 74 % z nich uviedlo, že sa
o pomoc obracia na partnerov, príbuzných, priateľov a na
ďalšie neformálne kontakty. Podobné zistenia priniesol
aj výskum Štefančíka (2010). Ochranu migrantov
a iných etnických, kultúrnych či sociálnych menšín pred
násilím motivovaným predsudkami rieši Koncepcia boja
proti extrémizmu na roky 2015–2019 (Uznesenie vlády
č. 129/2015), Akčný plán predchádzania všetkým formám
diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným
prejavom intolerancie a na legislatívnej úrovni osobitný
antidiskriminačný zákon č. 365/2004 Z. z. Na základe
výpovedí respondentov (Interview 1–17) je však zrejmé,
že migranti sa s prípadmi násilia páchaného z dôvodu
xenofóbie, nenávisti alebo rasizmu stretávajú. Početnosť
týchto prípadov nezodpovedá oficiálnym štatistikám.
Policajné štatistiky kriminality evidujú cudzincov len ako
páchateľov a nie ako obete trestných činov, čo do istej
miery ilustruje celkový prístup k migrantom na Slovensku.
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Dôvodom disproporcie medzi skúsenosťami migrantov
s násilím a oficiálne evidovanými prípadmi je viacero.
Zo svedectiev migrantov je zjavné, že počet nahlásených
prípadov, keď sa migranti stali obeťami násilia, je
obmedzený, a to z dôvodu jazykovej bariéry, strachu zo
zistenia úradmi alebo straty legálneho pobytu (Interview
15, 16). V ich výpovediach sa objavujú zmienky o tom, že
migranti často nechodia von v noci alebo majú tendenciu
združovať sa v skupinách, keď odprevádzajú svoje deti do
školy. Mnohí respondenti sa domnievajú, že aj vzhľadom
na súčasnú sociálno-politickú klímu sa migranti snažia
viesť dôstojný život (Interview 8, 14, 15, 17).
„Naši klienti cítili, že sa to zhoršilo, keď bola téma horúca.
Ľudia na nich zazerali, prešli z jednej strany chodníka na
druhú.” (Interview 16)
„Eskaluje islamofóbia, narastajú verbálne útoky, kyber-hate
a celkovo sa posilňujú stereotypné postoje a vzorce zo strany
verejnosti voči moslimom. Ale treba jedným dychom dodať,
že na základe face-to-face konštruktívneho dialógu a rôznych
spoločensko-kultúrnych podujatí sa tieto percepcie menia.“
(Interview 9)
Tému bezpečnosti/nebezpečenstva a rasovo motivovaného
násilia skúmala aj práca Poppera, Bianchiho, Lukšíka
a Szeghy (2006). V porovnaní s ostatnými krajinami
vnímali mnohí migranti v ich výskumoch Slovensko ako
rasistickejšie. Diskrimináciu pociťovali najmä cudzinci
inej pleti a rasy. Otázku bezpečnosti a násilia považovali
za vážny súčasný problém. Poukazovali predovšetkým na
nasledovné druhy násilia a zdroje nebezpečenstva:
•
•
•

absencia občianskej odvahy v prevencii násilia;
kritika účinnosti polície;
strach z nočného cestovania.

Prípadmi násilia u migrantov sa zaoberal aj výskum
Blažeka, Andrášovej a Paulenovej (2013). Tento výskum
bol realizovaný v rámci IOM. Za najvýraznejšie faktory
rizika násilia v prípade migrantov označujú autori
najmä: jazyk, pobytový status, pracovný vzťah, sociálny
kapitál, vnímanie etnicity migranta, kultúrnu identitu,
pohlavie, lokalitu a finančné zázemie. Migranti vo svojich
výpovediach najčastejšie uvádzali útoky z dôvodu etnicity
či viditeľnej odlišnosti, napr. farby pokožky či viditeľnej
náboženskej identity (napr. šatky na hlave moslimských
žien). Až 6,1 % všetkých účastníkov výskumu uviedlo
skúsenosť s fyzickým napadnutím na verejnosti. Najčastejšie
sa s týmto fenoménom stretávali migranti z afrických krajín
a migranti z moslimskej komunity. Takmer dve tretiny
(64,5 %) týchto útokov spôsobili obetiam zranenie a 6,2 %
útokov spôsobilo vážne zranenie. Skúsenosti s verbálnymi
útokmi uviedlo viac ako 20 % respondentov (Tabuľka 16).

Ako bezpečne sa
cítite na Slovensku?
(„bezpečne” alebo
„veľmi bezpečne”)

Je násilie problémom
vo vašom živote?
(„problémom”
alebo „vážnym
problémom”)

Spáchal na vás na
Slovensku niekto
nejaké násilie?
(„áno”)

Ako často sa
cítite byť v SR
ohrození alebo
v nebezpečenstve?
(„často” alebo
„veľmi často”)

Migranti spolu [%]

67

14

14

8

Migranti z východnej a juhovýchodnej Európy [%]

77

11

9

9

Migranti z východnej a južnej Ázie [%]

46

27

11

4

Migranti z moslimských krajín [%]

57

13

23

9

Migranti z afrických krajín [%]

64

10
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9

Otázka / Kategória migrantov

Tabuľka 16. Percepcia násilia a pocitu bezpečia u migrantov v Slovenskej republike
Zdroj: Blažek, Andrášová a Paulenová (2013)

V posledných mesiacoch v slovenskej verejnosti výrazne
zarezonovalo viacero prípadov násilia (fyzické napadnutie,
zabitie) páchaného na cudzincoch. Ich následkom bola
aktivizácia občianskej spoločnosti, ktoré malo podobu uctenia
si pamiatky zabitého cudzinca a udelenia ceny za spoločensky
prínosný a odvážny čin (Islamonline 2016; Nový čas 2018).

Medzi najohrozenejšie skupiny migrantov podľa krajiny
pôvodu zaraďujú autori nasledovné skupiny:

Osobitnou kategóriou násilia je zneužívanie na pracovisku.
Zamestnávatelia môžu ohroziť zamestnanca znížením
mzdy v rozpore so zmluvou, zadržaním cestovného pasu
a vyhrážaním sa udaním úradom (Blažek, Andrášová
a Paulenová 2013; Blažek 2014).

•

Skúsenosti migrantov s nútenou prácou zaznamenali aj autori
vyššie spomínanej práce Blažek, Andrášová a Paulenová
(2013, s. 86–90). Respondenti z radov migrantov, ktorí sa
ich výskumu zúčastnili, sa v tejto súvislosti odvolávali najmä
na to, že počas cesty na Slovensko im bol odopretý prístup
k ich pasu a iným dokladom, nemohli sa voľne pohybovať
alebo boli uväznení, zažili vyhrážky alebo odhováranie
od kontaktov úradov. Ďalšími spôsobmi zneužívania
v pracovnej oblasti sú: krátenie mzdy v rozpore so zmluvou
alebo nevyplatenie mzdy za viac ako dva mesiace, uväznenie
na pracovisku, dlh voči zamestnávateľovi, dlhá pracovná
doba, vyhrážanie sa udaním na úradoch, neporozumenie
slovenskej verzii pracovnej zmluvy alebo jej nepodpísanie,
vyžadovanie aktivít v rozpore s pracovnou zmluvou
alebo obmedzenie voľna a práceneschopnosti. Títo autori
odhadujú, že celkový počet migrantov, ktorí sú obeťami
obchodovania s ľuďmi na účel pracovného vykorisťovania,
je viac ako 1 % pracujúcich migrantov na Slovensku, čiže
0,7 % zo všetkých migrantov (2013, s. 88) Skúsenosti
s nútenou prácou vykazujú najmä migranti z Ukrajiny (až
2,4 % z nich), ktorí tvoria zároveň jednu z najpočetnejších
skupín pracovných migrantov na Slovensku.

•
•

migranti z Ukrajiny;
migranti z komunít s najmenšou mierou integrácie,
v ktorých prevláda zamestnávanie v rámci komunít,
napr. Vietnamci, Číňania;
migranti v špecifických a zvlášť zraniteľných odvetviach,
napríklad thajské masáže, indické reštaurácie.

Jedným z posledných príkladov hromadného nevyplatenia
mzdy zahraničným pracovníkom je kauza z novembra 2018.
Firma v Trnave nevyplatila mzdu 700 srbským pracovníkom,
ktorým dlhovala približne 700 000 eur. Podľa komentárov
Marušiaka z Ústavu politických vied SAV táto situácia nechala
ľahostajné nielen slovenské médiá, ale aj verejnosť (Stovkám
Srbov v Trnave… 2018; Komentár J. Marušiaka… 2018). Zlé
a hrubé zaobchádzanie s mnohými pracovnými migrantmi
je vo všeobecnosti možné chápať ako prejav absencie
alebo nedostatkov v oblasti uplatňovania a presadzovania
pracovných noriem a ochrany zdravia pri práci. Inšpekcie
práce sa často nedostanú na pracoviská, kde sú migranti
zamestnávaní. Sú neprítomní vo vidieckych oblastiach, kde
prevláda poľnohospodársky a lesnícky priemysel a kde je
zamestnávaných množstvo zahraničných pracovníkov, často
na sezónnom základe a zamestnávaných nelegálne.20

7.1.2 Nedostatky v prístupe k vzdelaniu
a k pracovným a podnikateľským
príležitostiam
Jednou z najčastejšie deklarovaných prekážok v oblasti
prístupu migrantov k vzdelávaniu je nedostatočná znalosť
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slovenského jazyka (Hlinčíková a Sekulová 2011; Interview
1–17). Na Slovensku neexistuje ucelená štátna vzdelávacia
koncepcia migrantov. Výučba slovenského jazyka nie je
systémová a kontinuitná v spôsobe a náplni kurzov. Kurzy
slovenského jazyka alebo ďalšie vzdelávacie aktivity pre
túto skupinu obyvateľstva poskytujú najmä mimovládne
organizácie, a to predovšetkým vo väčších mestách. Pre
migrantov mimo Bratislavy sú tak často neprístupné a ich
súkromné zabezpečenie je pre migrantov finančne náročné.
Mnohí z nich pracujú a podnikajú a pre pracovnú vyťaženosť
nie sú schopní kurzy navštevovať (Interview 5, 7). V prípade
žiadateľov o azyl, azylantov a ľudí s doplnkovou ochranou
je problémom predovšetkým ich vysoká fluktuácia (odchod
zo Slovenska v priebehu azylovej procedúry), v dôsledku
čoho neukončia jazykové kurzy. Na tento fakt poukazujú
napríklad pracovníci migračného úradu (Interview 4).
Okrem toho, kvalita jazykových kurzov poskytovaných pre
osoby s medzinárodnou ochranou, ale i migrantov z tretích
krajín vo všeobecnosti nie je vždy adekvátna. Poskytované
sú len kurzy na základných vedomostných úrovniach, nie
pre pokročilých študentov, dostatočná nie je ani samotná
intenzita kurzov (Achbergerová a Sarajlić 2015).
Ďalšou z bariér, ktoré bránia vstupu do školského systému,
ale i vstupu na pracovný trh, je problém s uznaním
dokladov o kvalifikácii a praxi, ktoré migranti nadobudli
v iných krajinách. Výrazné je to najmä v prípade ľudí
s medzinárodnou ochranou, ktorí prichádzajú na Slovensko
často bez potrebných dokladov. Pre deti narodené
v zahraničí je najväčšou prekážkou nedostatočná flexibilita
a vzdelávanie podľa štandardných syláb, ako v prípade
deti, ktorých materským jazykom je slovenčina.21 Vo
vzdelávaní sú im poskytované určité úľavy, ako napríklad
doplnkové hodiny slovenského jazyka, iné hodnotenie,
avšak v praxi sú riešené individuálne a závislé od ochoty
pedagóga. Problematické je aj nízke povedomie pedagógov
o špecifikách výučby detí cudzincov a potreba asistencie
pri včleňovaní detí do vzdelávacieho systému krátko po ich
príchode (Gallová Kriglerová 2016; Interview 8, 12, 13, 15).
Nedostatky v oblasti prístupu k pracovným príležitostiam
sú ďalšou výraznou bariérou pre migrantov a osoby
s medzinárodnou ochranou. V prípade migrantov autori
neustále zdôrazňujú odlišné podmienky v zamestnávaní
a podnikaní cudzincov z krajín EÚ a cudzincov z tzv. tretích
krajín. Zatiaľ čo pre migrantov z prvej skupiny je prístup
značne zjednodušený a vyžaduje si len potvrdenie (informačná
karta), u cudzincov z krajín mimo EÚ je k zamestnaniu
potrebné získať prechodný pobyt za účelom zamestnania:
„Sú tam prekážky na úrovni štátu. Problémy so získavaním
povolenia, administratívne prekážky. Ak proces trvá dlho,
migranti strácajú motivácie, zručnosti a sociálne kontakty.“
(Interview 13)
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Problémy s uplatnením na trhu práce a pocit diskriminácie
v kontexte administratívnych procedúr pociťujú najmä
migranti z nasledovných kategórií: migranti, ktorí
neovládajú slovenský jazyk, sú viditeľní a ľahko rozoznateľní
(odlišná farba pleti, oblečenie, inak znejúce meno), nemajú
slovenské štátne občianstvo alebo aspoň trvalý pobyt alebo
patria k osobám s medzinárodnou ochranou. Osobitne
sú v diskriminácii na pracovnom trhu zdôrazňovaní
moslimovia, najmä moslimské ženy, ktoré sa zahaľujú
šatkou. Problém so zamestnávaním cudzincov pociťujú aj
samotní zamestnávatelia. Týka sa predovšetkým zdĺhavého
vybavovania, byrokracie a neochoty úradníkov (Popper,
Bianchi, Lukšík a Szeghy 2006; Kriglerová, Kadlečíková
a Lajčáková 2009; Achbergerová a Sarajlić 2015; Interview 7,
8, 13, 15, 16). Na základe výpovedí pracovníkov Migračného
úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sa v práci
ťažšie uplatňujú hlavne staršie osoby, slobodné matky s deťmi
a vysokokvalifikovaní jednotlivci. Pre neznalosť slovenského
jazyka je pre nich ťažké dosiahnuť rovnako vysokú pozíciu,
akú zastávali predtým (Interview 4). Výraznou prekážkou,
ktorá bráni migrantom na Slovensku v podnikaní, je
problém so získaním povolenia na pobyt, byrokracia pri
vybavovaní živností, častá zmena legislatívy, vysoké finančné
zabezpečenie, ktoré je potrebné preukázať v banke, a slabá
informovanosť (Štefančík 2010; Interview 5).
U osôb s poskytnutou medzinárodnou ochranou
zaznamenávame viaceré prekážky v prístupe k zamestnaniu
a podnikaniu. K najdôležitejším, na ktoré upozorňuje aj
Vysoký komisár OSN pre utečencov (UNHCR), patrí
umiestňovanie utečeneckých táborov a integračných
centier v lokalitách s vysokou mierou nezamestnanosti
(Hlinčíková a Sekulová 2011). V prípade osôb s doplnkovou
ochranou je situácia komplikovaná tiež faktom, že
získavajú len prechodný pobyt, s ktorým majú ťažkosti
pri vybavení bankových účtov alebo získaní úveru na
bývanie (Interview 4). Azylanti sú zaradení medzi tzv.
zraniteľné skupiny 22 uchádzačov o prácu. Štát podporuje
ich zamestnávanie prostredníctvom určitých benefitov
určených zamestnávateľom:
„Zamestnávatelia tieto benefity v praxi však nevyužívajú. Je
to pre nich veľká byrokratická záťaž a radšej do toho nejdú.
Efektivita benefitov je tak nulová, nevidím v tom prínos.”
(Interview 8)
V posledných dvoch-troch rokoch sa so zmenou a dopytom
trhu po pracovnej sile mení aj pozícia znevýhodnených
a okrajových skupín – migrantov, osôb s medzinárodnou
ochranou (Interview 17). Tieto skupiny sa zamestnávajú
jednoduchšie, ako to bolo predtým. Zamestnávatelia
z malých aj veľkých podnikov dokonca cielene
vyhľadávajú pracovné sily aj medzi migrantmi a osobami
s medzinárodnou ochranou, a to vo všetkých lokalitách,

nielen v Bratislave. Prekážkou ich zamestnania často nie je
ani neznalosť slovenčiny (Interview 8, 13, 16, 17).

7.1.3 Nedostatok bezpečných
a zákonných ciest, nedostatky
v azylovom konaní a ochrane
utečencov
Téma legalizácie pobytu nelegálnych migrantov na
Slovensku nie je hlbšie diskutovaná a neexistujú tu ani
špeciálne programy tohto charakteru. Táto skutočnosť
môže byť vysvetľovaná nízkym počtom migrantov v krajine
(legálnych aj nelegálnych). Istým spôsobom dočasnej
legalizácie nelegálneho pobytu príslušníka tretej krajiny je
tzv. inštitút tolerovaného pobytu. Ide o povolenie na pobyt
na presne určený čas (spravidla 180 dní), ktoré je potrebné
na preklenutie obdobia, počas ktorého pominú prekážky na
odchod cudzinca zo Slovenska alebo na vyriešenie situácie.
Ďalším prvkom boja proti nelegálnej migrácii je účinná
politika readmisie a návratov. V Slovenskej republike
rozlišujeme dva druhy návratov, a to nútený návrat
(rozhodnutie o administratívnom vyhostení a súdom uložený
trest vyhostenia) a asistovaný dobrovoľný návrat (Mrlianová,
Ulrichová a Zollerová 2011). V spolupráci so slovenskou
vládou poskytuje IOM poradenstvo a pomoc štátnym
príslušníkom tretích krajín bez povolenia na pobyt s cieľom
uľahčiť ich návrat domov. Táto pomoc je uskutočňovaná
na základe individuálnych potrieb migrantov. V rozmedzí
rokov 2004 až 2018 uľahčila IOM návrat 1 497 cudzincom
do 66 krajín (t. j. v priemere 100 migrantom ročne). Väčšina
migrantov sa vrátila do Moldavska (16,2 %), Číny (12,1 %),
Vietnamu (11,6 %), Iraku (8,9 %) a Kosova (7,2 %) (IOM
2019a; pozri tiež Mittelmannová 2009; Brychta, Frkáňová
a Kubovičová 2014).
Z hľadiska prístupu azylantov k azylovému systému
a ochrany je potrebné poznamenať, že rozhodovanie o azyle
na Slovensku je vnímané ako jednoznačne reštriktívne.
V období rokov 2000 až 2018 zaregistroval Migračný úrad
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 55 330 žiadostí
o azyl, ale udelil ho len v 455 prípadoch, s jednotlivými
mierami priznaných azylov ilustrovanými v Tabuľke 2
(Migračný úrad 2019).23 V čase migračnej krízy (2015–
2016) bol počet žiadostí o azyl výrazne nižší ako za
predchádzajúce roky. Nízky počet priznaných statusov
s medzinárodnou ochranou a zdĺhavé azylové konanie sú
najčastejšie vysvetľované nasledovne: po prvé, pozíciou
Slovenska na hranici schengenského priestoru a potrebou
jeho ochrany, po druhé, nezáujmom utečencov o Slovensko
ako o cieľovú krajinu (odchod zo Slovenska v priebehu
azylovej procedúry) a napokon, negatívnym postojom

slovenskej spoločnosti voči žiadateľom o azyl, azylantom
a cudzincom (Divinský 2009; Gallová Kriglerová,
Kadlečíková a Lajčáková 2009; Triandafyllidou a Gropas
2014; Interview 1–17).

7.1.4 Negatívna verejná mienka
Viaceré výskumy v tejto oblasti poukazujú na skôr negatívne
vnímanie migrantov (vrátane žiadateľov o azyl a azylantov)
zo strany slovenskej spoločnosti. Zvlášť podčiarkujú
existenciu nepriateľského a xenofóbneho postoja voči
migrantom, ako aj intoleranciu verejnosti voči „inakosti“ vo
všeobecnosti (Vašečka 2009; Hlinčíková a Filadelfiová 2010;
Divinský a Podolinská 2018). Podľa Výskumu európskych
hodnôt uskutočneného na prelome rokov 1999 a 2000 v 32
krajinách je populáciu Slovenska možné charakterizovať
ako pomerne intolerantnú voči etnickým a náboženským
minoritným spoločenstvám (najmä voči moslimom,
prisťahovalcom, respektíve zahraničným robotníkom
(Divinský 2005). Percepcia imigrácie je v radoch slovenského
obyvateľstva ovplyvnená veľkou mierou dezinformovanosti
a prítomnosťou viacerých mýtov. Najčastejšími mýtmi
o migrantoch a migráciách sú nasledovné tvrdenia:
•
•
•
•
•
•

na Slovensku žije vysoký počet cudzincov;
cudzinci sú ekonomickou záťažou pre štát;
migranti rozširujú nebezpečné choroby;
migranti berú Slovákom prácu;
prítomnosť cudzincov zvyšuje kriminalitu
na Slovensku;
migranti sú utečencami (Vašečka 2009;
Oriešková a Milla 2013).

Podľa prieskumu verejnej mienky občanov štátov EÚ voči
migrantom v roku 2017 (Eurobarometer 2017) približne
60 % Slovákov nesúhlasí, že Slovensko by malo pomáhať
utečencom. Na jeseň roku 2018 prieskumy ukázali, že
u 81 % Slovákov evokuje prisťahovalectvo z krajín mimo
EÚ negatívne pocity (Eurobarometer 2018). Výskum
Sociologického ústavu SAV a agentúry FOCUS realizovaný
v decembri 2015 preukázal, že až 70 % občanov sa „veľmi“
a „dosť“ obáva príchodu utečencov do Európy, zatiaľ čo
menej ako 3 % sa vyjadrili, že sa vôbec neobávajú (Bahna
a Klobucký 2015). Jeden z respondentov, ktorý sa zúčastnil
nášho výskumu, opisuje túto situáciu nasledovne:
„Slovo ‚migrant‘ je už nadávka. Nečudujem sa, že mnohí sa
nechcú za migrantov ani označiť.” (Interview 7)
Negatívne naladenia voči migrantom a cudzincom potvrdil
aj lokálny výskum, zameraný na zmiešané manželstvá
(Letavajová, Hučková a Čukanová 2017). Podľa jeho zistení
preferuje domáce obyvateľstvo pri výbere manželského
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partnera osoby z rovnakých alebo podobných etnických
a náboženských skupín (Slovákov, kresťanov, osoby bielej
rasy a Európanov) a naopak, za nevhodných a neželaných
považuje partnerov odlišných skupín, najmä moslimov,
Arabov, černochov a Afričanov.
Tieto xenofóbne tendencie môžu byť vysvetľované relatívne
limitovanou a neosobnou, prevažne sprostredkovanou
(prostredníctvom médií) skúsenosťou autochtónnej populácie
s „inakosťou“. V posledných rokoch, ale najmä po roku 2015
sa ukázalo, že verejnú mienku k tejto téme podstatne formuje
a spoločnosť polarizuje aj jednostranná mediálna prezentácia
migračných tém, orientovaná na senzácie (Letavajová 2009b;
2010; Chudžíková 2016), ako i vyjadrenia politických elít,
ktoré túto tému vyžívali vo volebnej kampani. Hoci téma
migrácií doteraz v politických diskusiách takmer absentovala,
od tejto doby sa v krajine stala témou číslo jedna. Protimigračná
rétorika slovenských politikov ovplyvnila občanov veľmi
výrazne.24 Migranti boli v politických naráciách opisovaní
ako hrozba pre slovenskú ekonomiku, kultúru, jej kresťanské
tradície a blahobyt. Ústrednými motívmi sa stala problémová
integrácia a marginalizácia vybraných kategórií prisťahovalcov
(najmä neeurópskeho pôvodu a moslimského vierovyznania),
tiež posilňovanie pocitu invázie migrantov a ich spájanie
s kriminalitou. V diskurzoch o migrácii a prijímaní migrantov
sa objavovali viaceré paralely s Rómami na Slovensku.
Niektoré politické strany zastávali voči migrantom jasne
deklarovaný nepriateľský postoj. Napríklad o hrozbe
islamizácie sa otvorene vyjadrovala Slovenská národná strana
(SNS) a pravicovo-extrémistická strana Kotleba – Ľudová
strana Naše Slovensko (Kotleba – ĽSNS) presadzovala cieľ tzv.
nulového prisťahovalectva (Androvičová 2016; Mesežnikov
2016; Bolečeková a Olejárová 2017; Divinský a Podolinská
2018). Hyperbolicky a emocionálne zafarbené jazykové prvky,
evokujúce „morálnu paniku“ z príchodu migrantov, vo svojej
rétorike využíval aj premiér Fico. V jeho prejavoch nachádzame
vyjadrenia o tom, že Slovensko bude prijímať len kresťanských
migrantov a bude monitorovať všetkých moslimov v krajine
(Lerner 2016). V rámci takéhoto spoločenského a politického
ovzdušia odmietol v septembri roka 2015 slovenský parlament
kvóty pre utečencov, navrhované Európskou komisiou. Táto
rezolúcia bola v parlamente prijatá takmer jednohlasne (115
hlasmi z celkového počtu členov parlamentu 119) (Bolečeková
a Androvičová 2015). Týmto rozhodnutím sa slovenská
politická scéna zreteľne vyprofilovala ako antiimigračná
a antiutečenecká.
Ďalším príkladom podobných tendencií bola novelizácia
zákona č. 308/1991 Z. z. o slobode náboženskej viery
a postavení cirkví a náboženských spoločností, ktorá
zmarila dlhoročné úsilie moslimskej komunity registrovať
islam ako oficiálne náboženstvo na Slovensku. Novela,
ktorá vstúpila do platnosti v marci 2017 s podporou
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celkovo 103 poslancov parlamentu, zvýšila minimálny
počet dospelých občanov potrebných na registráciu cirkvi
alebo náboženskej spoločnosti z 20 000 na 50 000 členov.
Týmto spôsobom bola znemožnená registrácia nielen pre
moslimov, ale i iné menšie cirkvi a náboženské spoločenstvá
(Poslanci prelomili Kiskovo veto... 2017). Ešte výraznejší je
antiimigračný postoj politického prostredia, ktorý slovenská
vláda deklarovala na medzinárodnom fóre. V decembri
roku 2018 odmietli slovenskí politickí lídri účasť na
medzinárodnej konferencii o migrácii v Marrákeši, a tým aj
podporu Globálnemu paktu OSN o migrácii (Ministerstvo
zahraničných vecí: Vyjadrenie... 2018).

7.2 Prínos ku krajine pôvodu
Prekážky, ktoré bránia obyvateľstvu participovať a plne
prispievať k rozvoju svojej krajiny a ktoré spôsobujú
emigráciu obyvateľstva do iných krajín, sú v odbornej
literatúre pomenovávané ako „push faktory“ (Massey,
Arango et al. 1993). Všeobecne platí, že v prípade migrantov
prichádzajúcich na Slovensko patria k najvýznamnejším
„push faktorom“ okrem iného najmä ťažké ekonomické
podmienky v krajinách pôvodu, nedostatok pracovných
miest a chudoba; po druhé, nedostatok osobnej bezpečnosti
v dôsledku politického a etnického prenasledovania; po
tretie, porušovanie ľudských práv a slobôd; po štvrté,
vojenské konflikty alebo nedostatok sociálno-politickej
stability; a nakoniec, ďalšie faktory, ako sú napríklad
prírodné katastrofy (Divinský 2004). Okrem toho, že tieto
podmienky nútia jednotlivcov k úteku, bránia migrantom,
ktorí už odišli, aby sa do svojej krajiny na krátku alebo dlhšiu
dobu vrátili, výrazne limitujú ich aktivity v krajine pôvodu.
Bariéry a prekážky sú v prípade každého migranta odlišné,
kumulujú sa a navzájom prelínajú. V prípade najpočetnejších
skupín migrantov na Slovensku patrí k najčastejšie
uvádzaným bariéram, ktoré nútia ľudí k odchodu zo svojej
krajiny, najmä útek z konfliktných oblastí, ekonomické
dôvody, sociálno-politické a vojenské dôvody (Popper,
Lukšík, Bianchi a Szeghy 2006; Interview 1–17).

7.2.1 Útek pred konfliktom
a prenasledovaním z dôvodu
politickej, etnickej alebo
náboženskej rozdielnosti
V tomto prípade je hlavnou príčinou ich odchodu otvorený
vojenský konflikt a priame nebezpečenstvo, ktoré zahŕňa
ohrozenie života, ale i nemožnosť žiť bežným aktívnym
životom a realizovať osobné ciele. Týka sa to predovšetkým
širšieho Blízkeho východu. Hlavné destabilizujúce faktory
v tejto oblasti sú nielen vojenské, ale aj sociálno-ekonomická

stagnácia a úpadok, nedostatok vody a potravín, rast
populácie a šírenie konvenčných a nekonvenčných zbraní.
Ide najmä o Afgancov, Sýrčanov, Iračanov, Sudáncov,
Somálčanov alebo Eritrejčanov, ktorí na Slovensku požiadali
o azyl alebo sem prišli študovať a pracovať (Interview 1, 6, 7,
9, 11, 17). Návrat do svojej krajiny považujú za nebezpečný
a úplnú realizáciu individuálnych životných šancí ako veľmi
komplikovanú.

7.2.2 Zamestnanosť/ekonomické dôvody
Podľa viacerých výskumov (Popper, Bianchi, Lukšík a Szeghy
2006; Triandafyllidou a Gropas 2014; Divinský 2017) súvisia
reálne dôvody príchodu 90 % migrantov na Slovensko so
zamestnaním. Nezamestnanosť, zlé platové podmienky
a nemožnosť profesionálneho uplatnenia v krajine pôvodu
sú hlavnými dôvodmi príchodu migrantov z Ukrajiny,
Srbska, Bulharska, Rumunska, Vietnamu a Číny (Interview
3, 5, 10). V prípade Srbska uvádzajú respondenti ako
prekážku aj povojnový stav krajiny (Interview 10). Krajiny
západného Balkánu sú tiež charakteristické stagnujúcim
procesom reforiem, nárastom nacionalizmu, pretrvávajúcimi
ekonomickými problémami a korupciou.

7.2.3 Sociálno-politické dôvody
Pre niektorých migrantov je hlavným dôvodom odchodu
z krajiny a bariérou k participovaniu na jej rozvoji ich
nesúhlas s hodnotami, sociálnym usporiadaním, totalitným,
nedemokratickým politickým zriedením, právnym
systémom alebo náboženskými hodnotami (hlavne islamský
fundamentalizmus). Takúto situáciu uvádzajú respondenti
najmä z Afganistanu, Sýrie, Alžírska, Izraela a Vietnamu.
V prípade týchto krajín je uvádzaná aj korupcia, ťažkosti
s bankovými prevodmi (Afganistan), ktoré v súčasnosti
bránia investíciám a podnikaniu v krajine. Ďalšou
prekážkou je nedôvera voči cudzincom, a to aj krajanom,
ktorí žijú v zahraničí (Interview 1, 6, 7, 9, 11, 17):
„V Afganistane je veľmi zlá situácia a zhoršuje sa to.
V Afganistane sú nedôverčiví voči cudzincom ale aj voči
Afgancom, ktorí žijú v cudzine.“ (Interview 6)

7.2.4 Politicko-vojenské aktivity
v krajinách pôvodu utečencov
a migrantov
Slovensko sa aktívne zapája do misií a operácií EÚ, OBSE,
NATO a OSN. Na základe informácií obsiahnutých
v Správe o činnosti Slovenskej republiky v aktivitách

medzinárodného krízového manažmentu (MKM) sa
Slovensko v roku 2015 zúčastnilo 14 misií, 17 misií v roku
2016 a 20 aktivít v roku 2017 (Ministerstvo zahraničných
vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 2018b).
Hlavnými prioritami SR sú aktivity na západnom
Balkáne, vo východnej Európe a v strednej Ázii (Bosna
a Hercegovina, Kosovo, Ukrajina a Moldavsko, Gruzínsko
a Kirgizsko), Afganistane, na Blízkom východe a Cypre.
V Afganistane sa Slovenská republika zúčastnila vojenskej
operácie NATO a policajnej misie EÚ zameranej na
reformu miestnej polície a pomoc pri koordinácii činnosti
polície, prokuratúry a súdnictva. Hlavnou úlohou misií
na Blízkom východe bolo naďalej pozorovať a udržiavať
prímerie, vykonávať inšpekcie, hliadkovať, pozorovať
a podávať správy o činnostiach, ktoré mohli viesť
k porušeniu dohody o stiahnutí medzi Izraelom a Sýriou
z roku 1974.
Hlavným cieľom výcviku NATO v Iraku bolo pomôcť
vybudovať spôsobilosť bezpečnostných síl, poskytovať
poradenstvo, školiť iracký vojenský personál a poskytovať
poradenstvo v oblasti reformy irackého bezpečnostného
systému. Okrem týchto misií sa Slovensko zapojilo
aj do aktivít súvisiacich so zabezpečením ochrany
schengenských hraníc v rámci bilaterálnych dohôd
s členskými krajinami EÚ.
Slovenská republika bola aktívna aj v oblasti prevencie
nelegálnej migrácie v Stredozemnom mori. Poslaním
námornej operácie Eunavfor Med Sophia v južnom
regióne mora, ktorú Slovensko podporilo aj v roku 2015,
bolo vyvinúť úsilie na identifikáciu a zabezpečenie lodí
rôznych skupín prevádzačov a dopravných spoločností,
zapojených do nezákonnej prepravy osôb cez Stredozemné
more. Týmto spôsobom sa mal znížiť celkový počet
migrantov smerujúcich do EÚ (viac pozri Divinský
a Podolinská 2018).
Niektoré typy zahraničných vojensko-politických
intervencií nemusia mať len pozitívny efekt. V skutočnosti
môžu mať opačný účinok. Vojenské operácie v oblastiach
konfliktov môžu mať tendenciu zhoršovať nútené
presídľovanie obyvateľstva, predlžovať a zintenzívňovať
politické, sociálne a ekonomické konflikty, priamo alebo
nepriamo brániť migrantom a utečencom opustiť krajinu
pôvodu s cieľom nájsť ochranu a bezpečie v inej krajine.
Pokiaľ ide o zbrojársky priemysel, z medzinárodného
predaja zbraní a vojenskej techniky síce profitujú ich
výrobcovia a tento priemysel poskytuje pracovné miesta.
Podstatná časť vyvážaných zbraní však môže byť využívaná
v súčasných ozbrojených konfliktoch a občianskych vojnách,
ktoré následne vedú k nútenému vysídleniu desiatok. alebo
stoviek tisíc ľudí.
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[19]

Prehľad o politikách a legislatívnych opatreniach
v oblasti získavania kvalifikovaných a vysokokvalifikovaných pracovníkov v SR a informácie o skúsenostiach a problémoch v tejto oblasti prináša štúdia
Drozda, Frkáňovej a Ulrichovej (2013).

[20]

Viac k problematike nelegálneho zamestnávania
štátnych príslušníkov tretích krajín pozri v práci
Frkáňová a Drozd (2017).

[21]

Je potrebné podotknúť, že na Slovensku národný
vzdelávací systém prispôsobuje štandardné kurikulum
pre potreby národnostných menšín.

[22]

Znevýhodnenými uchádzačmi o prácu sú v SR
podľa zákona osoby: mladšie ako 26 rokov, staršie
ako 50 rokov, uchádzači o prácu, ktorí sú v databáze
registrovaní viac ako 1 rok a ďalší.

[23]

Vrátane udelených azylov pre 149 asýrskych kresťanov
z Iraku, ktorí prišli na Slovensko v decembri roka
2015.

[24]

Nepriaznivý vplyv politických vyjadrení na verejnú
mienku, radikalizáciu a polarizáciu spoločnosti po
roku 2015 potvrdili aj rozhovory s respondentmi
(Interview 1–17).

PREKÁŽKY, KTORÉ BRÁNIA PLNÉMU PRISPIEVANIU MIGRANTOV K ROZVOJU

KAPITOLA 8

PRÍLEŽITOSTI, KTORÉ ZJEDNODUŠUJÚ
A ZVYŠUJÚ PRISPIEVANIE MIGRANTOV
K ROZVOJU

V

nasledovnej kapitole sa zameriame na príležitosti, ktoré
môžu uľahčiť a zvýšiť prínos migrantov k rozvoju, ako
aj spoločnej zodpovednosti. Našu pozornosť upriamime
v prvom rade na ciele Agendy 2030, ich úspešnosť vo vzťahu
k migrantom a migráciám v národných rámcoch. Venovať
sa budeme tiež národným politikám, postupom a reakciám,
a to vrátane medzinárodnej scény. Poukážeme aj na účinné
príklady praktických aktivít, realizovaných v tejto oblasti
na lokálnej, národnej alebo medzinárodnej úrovni.

marginalizovaných skupinách populácie. Keďže migranti
sú skupina, ktorá môže byť vystavená rôznym druhom
ekonomického a sociálneho znevýhodnenia, aplikovateľné
sú pre nich všetky ciele udržateľného rozvoja.
Slovensko prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju doma
i v zahraničí prostredníctvom štyroch kardinálnych
princípov implementácie:
•

8.1 Agenda 2030 a ciele trvalo
udržateľného rozvoja (SDG)
Valné zhromaždenie OSN prijalo 25. septembra 2015
rezolúciu č. 70/1 pod názvom Transformujeme náš svet:
Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj (SDG) (ďalej len
Agenda 2030). Jej súčasťou je deklarácia, 17 cieľov a 169
súvisiacich čiastkových cieľov trvalo udržateľného rozvoja.
Od Slovenskej republiky sa jej plnenie očakáva ako od
člena OSN (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych
záležitostí Slovenskej republiky 2016). Za jej vnútornú
realizáciu zodpovedá Úrad podpredsedu vlády Slovenskej
republiky pre investície a informatizáciu. Implementácia
rezolúcie v medzinárodnom prostredí je pod správou
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí
Slovenskej republiky. Podľa vyjadrenia riaditeľky odboru
komunikácie a protokolu Úradu podpredsedu vlády SR
pre investície a informatizáciu (vyžiadané informácie)
sa všetkých 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja riadi
spoločným mottom „Nenechať nikoho bokom“, čo znamená
ich dosahovanie aj v jednotlivých znevýhodnených či

•
•
•

trvalo udržateľný rozvoj musí byť jadrom
všetkých verejných politík;
nevyhnutnosť individuálneho záväzku
a medzigeneračnej angažovanosti;
nevyhnutnosť partnerstva pre nájdenie
udržateľných riešení;
globálna zodpovednosť.

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 273 z 13. júna
2018 bolo schválených šesť národných priorít Agendy 2030:
•
•

•
•
•
•

vzdelanie pre dôstojný život;
smerovanie k znalostnej a environmentálne
udržateľnej ekonomike pri demografických
zmenách v meniacom sa globálnom prostredí;
znižovanie chudoby a sociálna inklúzia;
udržateľné sídla, regióny a krajina v kontexte
zmeny klímy;
právny štát, demokracia a bezpečnosť;
dobré zdravie.

Účelom národných priorít je koncentrovať obmedzené
kapacity a zdroje okolo niekoľkých kľúčových problémov
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v kontexte Slovenskej republiky, identifikovaných
zainteresovanými aktérmi v participatívnom procese.
Na národnej úrovni sa k migrácii explicitne vyjadruje
najmä dokument koncepcie implementácie Agendy 2030
v medzinárodnom prostredí (Ministerstvo zahraničných vecí
a európskych záležitostí Slovenskej republiky 2018a). Podľa
neho sa bude Slovenská republika zasadzovať v podpore
vytvárania ekonomických príležitostí a zamestnanosti ako
účinného nástroja na boj proti chudobe, odstraňovaniu
nerovností, boju proti príčinám migrácie a odstraňovaniu
príčin neželanej migrácie.
Z pohľadu konkrétnych aktivít považuje Slovensko za dôležité
správne nastavenie riadenia tokov legálnej a nelegálnej
migrácie v širšom kontexte EÚ, a to viacerými spôsobmi:
1) presadzovaním konceptu udržateľnej migračnej a azylovej
politiky; 2) podporou procesu implementácie kompaktov
v rámci Európskej migračnej agendy s vybranými krajinami
ako východisko pre kontrolu migrácie; 3) podporou projektov
návratov; 4) prispievaním k zlepšeniu životných podmienok
a ekonomických príležitostí v krajinách, ktoré sú zdrojom
migračných tokov; 5) vytváraním podmienok pre legálnych
migrantov na svojom území, napr. formou poskytnutia
štipendií. Migrácia obyvateľstva priamo na území Slovenska
sa v dokumentoch spomína najmä v súvislosti so starnutím
slovenskej populácie a odchodom slovenských lekárov
do zahraničia (Vicepremiér 2018). “Odliv mozgov” zo
Slovenska ako problém, ktorý je potrebné v rámci Agendy
2030 riešiť, bol komunikovaný aj v rámci prípravných
stretnutí so zainteresovanými aktérmi z radov slovenských
neziskových organizácií (Interview 13).

8.2 Národné politiky, postupy
a reakcie, ktoré uľahčujú
prínos migrantov
8.2.1 Národné politiky, postupy
a reakcie, ktoré uľahčujú prínos
migrantov vo všetkých sférach
spoločenského života
Jednou z oblastí, v ktorých dochádza k výraznejším posunom,
uľahčujúcim vstup a pobyt migrantov na Slovensku,
je pracovná migrácia. Zamestnávaniu a podnikaniu
cudzincov bola v minulosti venovaná len malá pozornosť.
Po vstupe Slovenskej republiky do EÚ v roku 2004, keď sa
pozornosť začala presúvať aj na migráciu občanov z tretích
krajín, sa aj táto oblasť postupne zdynamizovala. Tieto
zmeny podporil vznik koncepčných materiálov v roku 2005
a ich aktualizácie na roky 2011 až 2015 (Pytoňák a Hunya
2014). Jedným zo strategických smerovaní sa stala podpora
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prijímania vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov z tretích
krajín. Ich zamestnávanie ako vysokokvalifikovaných
pracovníkov sa zjednodušilo získaním tzv. modrej karty
EÚ ako špeciálneho typu prechodného pobytu.25
K ďalším praktickým opatreniam, ktoré mali prilákať
vysokokvalifikovaných a skúsených migrantov na Slovensko,
patrilo zrýchlenie procedúry pri vydávaní potrebných
dokladov pre určité skupiny migrantov (držiteľov modrých
kariet, študentov, štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí
zastupujú alebo pracujú pre zahraničného investora), ako aj
zavedenie ochrannej lehoty pre žiakov a študentov z tretích
krajín, počas ktorej im nebude po ukončení štúdia zrušený
prechodný pobyt a bude im umožnené hľadať si na Slovensku
zamestnanie (Drozd, Frkáňová a Ulrichová 2013).
Rekciou na chýbajúcu pracovnú silu môže byť tiež
novela zákona o službách a zamestnanosti z mája 2018,
ktorá zjednodušuje podmienky zamestnávania štátnych
príslušníkov tretích krajín v profesiách, v ktorých je
preukázaný nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily,
a v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti
nižšou ako 5 % (Národná rada Slovenskej republiky
schválila... 2018; Richter: Dvere lacným cudzincom... 2018).
Ďalší balík opatrení, ktorý má zabezpečiť zjednodušenie
prijímania zamestnancov z tretích krajín v nedostatkových
profesiách, sa pripravuje pre aktuálny rok (Zamestnávanie
cudzincov sa musí zrýchliť... 2018).
Niekoľko pozitívnych aktivít bolo zaznamenaných aj
v oblasti azylovej politiky. V kontexte azylovej a migračnej
situácie v rokoch 2015 a 2016 a rastúcim počtom
prisťahovalcov do EÚ Slovensko odmietlo koncepciu
prerozdelenia žiadateľov o azyl v Európe a stanovený podiel
žiadateľov pre Slovensko. Avšak slovenská vláda ponúkla
určité, aj keď veľmi limitované možnosti na dočasné
riešenie migračnej krízy. Jednou z nich bolo uzavretie
dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Rakúskom
o dočasnom premiestnení 500 sýrskych žiadateľov o azyl,
registrovaných v Rakúsku. Títo žiadatelia o azyl mali
zotrvať na Slovensku (v utečeneckom tábore Gabčíkovo) až
do konečného rozhodnutia o azyle v Rakúsku.
Druhým politickým rozhodnutím bolo prijatie a poskytnutie
humanitárnej pomoci 149 asýrskym kresťanom z Iraku.
Po ich presune na Slovensko v decembri 2015 boli utečenci
prevezení do záchytného tábora, neskôr získali azyl. Spolu
s azylom im bol udelený trvalý pobyt a skupina migrantov
sa presťahovala do nitrianskeho regiónu, kde boli zapojení
do integračného programu. Projekt humanitárneho prijatia
iniciovala nezisková organizácia Pokoj a Dobro – pomoc
utečencom, ktorá vláde predložila návrh pomoci vrátane
zabezpečenia procesu ich integrácie na Slovensku, ako aj
pokrytia finančných nákladov, ktoré súviseli s ich prijatím

a následnou integráciou (Európska komisia 2016). Aj napriek
kritike ich prijatia zo strany lokálnych samospráv a cirkevných
inštitúcií (Interview 4) a faktu, že viacerí z Iračanov sa vrátili
do svojej vlasti, je možné tento pilotný projekt považovať za
pozitívny. Po príchode bola dospelým aj deťom z tejto skupiny
poskytnutá základná sociálna pomoc a odborná asistencia,
ktorá im umožnila v pomerne krátkom čase participovať na
vzdelávacom systéme a trhu práce 26 (Interview 2).
V septembri 2016 sa Slovenská republika zaviazala
poskytnúť 550 vládnych štipendií pre utečencov (do roku
2021). Získanie vysokoškolského diplomu je z hľadiska
trvalo udržateľného rozvoja považované za významnejšie
a chápané ako investícia do budúcnosti (Bolečeková
a Olejárová 2017).
Pod vplyvom udalostí v roku 2015 a následného politického
tlaku sa aktivizovala miestna občianska spoločnosť.
Občianska spoločnosť sa stala dôležitým aktérom aj vo
vývoji a realizácii novej migračnej a integračnej politiky
(Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku
2020). Všeobecne platí, že komunikácia medzi vládnymi
a mimovládnymi zoskupeniami bola až do konca roka
2015 veľmi slabá. Keďže vláda reagovala na rozvíjajúcu sa
krízu pomaly, iniciatívu prevzala občianska spoločnosť.
Jedným z prvých krokov bolo to, že aliancia podporných
mimovládnych organizácií uverejnila otvorený list vyzývajúci
vládu, aby reagovala na rastúci počet úmrtí v Stredozemnom
mori. Občianska spoločnosť tak vytvorila hlavnú opozíciu
voči dominantnému protimigračnémuu diskurzu. Slovenskú
občiansku spoločnosť, ktorá sa zaoberá problematikou
migrácie, je možné rozdeliť do niekoľkých kategórií:

•

•

•

humanitárne mimovládne organizácie (napr. Ľudia
v ohrození), ktoré prevádzkujú svoju činnosť na
Balkáne;
mimovládne organizácie, ktoré poskytujú integračné
služby žiadateľom o azyl a azylantom (napr. Marginal
a Adra);
mimovládne organizácie orientované na politiku
a advokáciu (napr. Liga za ľudské práva) alebo
neorganizovaní a spontánni dobrovoľníci alebo
kampane (Dubéci 2016).

8.2.2 Profil a postoj vládnych politík,
postupy v oblasti medzinárodnej
rozvojovej spolupráce,
humanitárnej pomoci a reakcie
na náhly nárast migrantov
a utečencov
Jednou z foriem migračnej politiky Slovenskej republiky
je oficiálna rozvojová pomoc (ODA) štátom, ktoré
vystupujú ako zdrojové krajiny emigrantov. Slovensko
si tieto všeobecné záväzky plní ako člen OECD (2000),
Európskej únie (2004) a člen Výboru OECD pre rozvojovú
pomoc – DAC (2013). Pre tieto potreby zriadilo Slovensko
rozpočtovú organizáciu – Slovenskú agentúru pre
medzinárodnú rozvojovú spoluprácu – SAMRS (SlovakAid
2018). Organizácia pomáha k rozvoju prostredníctvom
viacerých programov (Tabuľka 17).

Názov programu

Ciele programu

Program rozvojových intervencií

Rozvoj ľudského potenciálu partnerských krajín najmä prostredníctvom podpory vzdelávania
a zamestnanosti, podpora demokracie, dobrej správy a dialógu občianskej spoločnosti a štátnych inštitúcií

Program odovzdávania
transformačných skúseností

Podpora demokratizačného a reformného procesu

Program humanitárnej pomoci

Poskytovanie humanitárnej pomoci v súlade so zásadami dobrého humanitárneho darcovstva
a európskeho konsenzu o humanitárnej pomoci

Program podnikateľských
partnerstiev

Posilnenie sociálno-ekonomického rozvoja partnerských krajín s podporou súkromného sektora

Program rozvojového vzdelávania
a verejnej informovanosti

Zvýšenie povedomia o témach ako je globalizácia, rozvojová spolupráca, multikulturalizmus,
životné prostredie s ohľadom na globálne aspekty a ľudské práva

Program vysielania dobrovoľníkov
a expertov

Vysielanie mladých ľudí, expertov a skúsených jednotlivcov, ktorí sú ochotní podeliť sa o svoje
skúsenosti a znalosti v prospech rozvoja krajiny a budovania lokálnych kapacít

Tabuľka 17. Programy Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu a ich ciele
Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (2018c)
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V rokoch 2002 až 2013 implementovalo Slovensko
pod logom SlovakAid 27 345 bilaterálnych rozvojových
projektov v 23 krajinách, z toho v Srbsku 108, v Keni 33,
v Afganistane 32, na Ukrajine 20 a v Sudáne 19. Celková
ODA Slovenskej republiky predstavovala v roku 2003
15,07 mil. USD, v roku 2008 91,85 mil. USD a v roku
2012 celkovo 78,12 mil. USD (Ministerstvo zahraničných
vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 2018c).
Viac ako polovicu projektov na plnenie Miléniových
rozvojových cieľov z prostriedkov SlovakAid realizovali
mimovládne organizácie. Súkromný sektor predstavuje
približne ďalšiu tretinu realizácie projektov a ostatné
projekty realizujú štátne inštitúcie (Bachtíková a Ulrichová
2014). Podľa Výročnej správy o politikách v oblasti migrácie
a azylu Slovenskej republiky v roku 2016 (Bachtíková
a Oboňová 2017) sa Slovensko v rámci humanitárnych
výziev zameriavalo predovšetkým na krajiny postihnuté
migračnou krízou. Svoju pozornosť venovalo najmä Sýrii
a susedným krajinám Blízkeho a Stredného východu. Popri
poskytovaní dotácií, finančných príspevkov a vládnych
štipendií zaviedlo do právneho poriadku Slovenskej
republiky aj nové nástroje rozvojovej spolupráce, a to:
zadanie zákazky priamo v partnerskej krajine, darovanie
nehnuteľného majetku štátu, odpustenie dlhu partnerskej
krajine a poskytnutie zvýhodneného vývozného úveru
a ďalšie.
Ako reakciu na utečeneckú a migračnú krízu začalo
Slovensko v roku 2016 po prvýkrát zavádzať humanitárne
projekty prostredníctvom mimovládnych organizácií,
ktoré mali byť cielené na riešenie dôsledkov tejto
krízy. Zameriavali sa predovšetkým na pomoc v dvoch
oblastiach: zdravie a vzdelávanie. Slovensko vie v týchto
úsekoch poskytnúť finančnú pomoc, materiálnu pomoc,
ale i odbornú expertízu. Pomoc poskytovalo v krajinách
a organizáciách na tzv. balkánskej trase (Grécko –
vytvorenie poľnej nemocnice, Taliansko – poskytnutie
finančného príspevku talianskemu Červenému krížu,
Srbsko – opakované dodávky humanitárneho materiálu
a poskytnutie finančných príspevkov, Severné Macedónsko,
Slovinsko – dodávka ubytovacích kontajnerov). Koncom
roka 2016 poskytla Slovenská republika humanitárnu
pomoc (vo forme zdravotníckej techniky, liekov,
zdravotníckeho materiálu) nútene presídleným osobám
priamo v Sýrii. Pomoc v objeme viac ako 270 000 eur
realizovalo prostredníctvom mimovládnej organizácie
Magna. Slovenská republika uvoľnila aj cielené finančné
prostriedky na aktivity v krajinách zasiahnutých migráciou
alebo zdrojových krajinách migrácie (Etiópia, Irán,
Libanon, Jordánsko). V rámci krajín V4 Slovensko poskytlo
humanitárnu pomoc v utečeneckom tábore v Jordánsku.
Slovenská republika sa dlhodobo angažuje aj v pomoci
utečencom z Afganistanu, ktorí sa nachádzajú na území
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susedného Iránu. Na tento účel využíva Slovensko už
niekoľko rokov systém mikrograntov zameraných na
vzdelávanie afganských utečencov. Pomoc vo vzdelávaní
Slovensko realizovalo otvorením štipendií pre sýrskych
občanov, ktorí sa nachádzali v rozličných utečeneckých
táboroch v susedných krajinách na Blízkom a Strednom
východe alebo patrili do kategórie vnútorne vysídlených
osôb. Slovensko tiež participuje na núdzovom trustovom
fonde Európskej únie pre Afriku (EUTF). Napríklad
koncom roka 2016 získala Slovenská republika EUTF
grant (2 mil. eur) na realizáciu spoločného rozvojového
projektu krajín V4 v Keni. Cieľom projektu bolo aj
riešenie príčin neriadenej migrácie. V roku 2016 poskytlo
na humanitárnu pomoc pre utečencov celkovú sumu vo
výške 13 300 152 eur. Tieto prostriedky boli použité ako
finančná a materiálna pomoc Sýrii, Jordánsku, Libanonu,
Líbyi, Severnému Macedónsku, Grécku, Srbsku, Bosne
a Hercegovine, alebo vo forme humanitárnych a rozvojových
projektov zameraných na zdravotníctvo a vzdelávanie
v Sýrii a v okolitých krajinách (Bachtíková a Oboňová
2017). V roku 2017 vyhlásila agentúra SAMRS celkovo
15 výziev a financovala 73 projektov v sume 4 511 544 eur
(Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí
Slovenskej republiky 2018c).
Je nutné poznamenať, že okrem prostriedkov z programu
SlovakAid prispievajú na znižovanie chudoby vo svete
aj samotní občania, a to formou verejných zbierok či
fundraisingových aktivít. Mnohé rodiny sú tiež zapojené
do adopcie detí na diaľku. V rámci súkromných zdrojov
je významným prínosom aj akademický sektor, ktorý
sa agnažuje najmä v oblasti zdravotníckych projektov
v najchudobnejších krajinách (Bachtíková a Ulrichová
2014). Niekoľko projektov v krajinách postihnutých
chudobou uskutočnila napríklad Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce sv. Alžbety. Medzi tieto krajiny patrí
Keňa, Burundi, Etiópia, Rwanda, Kambodža, Ukrajina
a ďalšie. Významný humanitárny projekt pod názvom
Prístup k zdravotnej starostlivosti o matku a dieťa realizovala
univerzita s podporou Agentúry SAMRS v Južnom Sudáne
(Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
2019).

8.3 Osvedčené národné
/ nadnárodné postupy
v oblasti rozvoja realizované
neziskovými organizáciami
/ organizáciami občianskej
spoločnosti / organizáciami
diaspóry

8.3.1 Príklady osvedčených praktík
na lokálnej, národnej alebo
nadnárodnej úrovni
Jedným z problémov uvedených v predchádzajúcich častiach
textu bol nedostatok komplexných informácií pre migrantov
a o migrantoch na Slovensku. V posledných rokoch sa však
situácia postupne mení, narastá záujem o tému migrácií
a zvyšuje sa aj počet informačných materiálov a publikácií
o nej. Preto sa zameriame najmä na dôležité projekty, ktoré
majú potenciál pozitívne ovplyvniť povedomie migrantov
a tým podporiť ich integráciu do spoločnosti.
Prvým je projekt FromSkills2Work (IOM 2016).
FromSkills2Work bol digitálnou platformou, ktorá
poskytovala informácie osobám s medzinárodnou
ochranou, tiež predstaviteľom jednotlivých skupín
migrantov, zamestnávateľom, miestnym orgánom
a poskytovateľom služieb. Projekt, ktorý realizovala
Medzinárodná organizácia pre migráciu v deviatich
členských štátoch EÚ (Belgicko, Maďarsko, Írsko,
Taliansko, Holandsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko
a Spojené kráľovstvo), prebiehal od januára 2016 do
decembra 2017. V súlade s oficiálnymi informáciami
o projekte je cieľom FromSkills2Work podporiť integráciu
osôb s udelenou medzinárodnou ochranou na pracovnom
trhu, a to prostredníctvom rýchleho uznávania formálnych
aj neformálnych zručností a kompetencií. Dá sa dosiahnuť
posilnením kapacít a prijímacieho rámca relevantných
inštitúcií,
sprostredkovateľov
a
zamestnávateľov
a zlepšením prístupu k informáciám a službám súvisiacim
s uznávaním zručností a kvalifikácie osôb s udelenou
medzinárodnou ochranou. Projekt bol zameraný na
migrantov, ako aj zamestnávateľov a širokú verejnosť, ktorí
sa zaujímajú o problematiku migrácie. Aktivity realizované
v rámci projektu boli prezentované prostredníctvom
informačného bulletinu FromSkills2Work. Cieľom
bulletinu, ktorý vychádzal každé dva mesiace, bolo
informovať o postupe projektu. Konkrétne príbehy
o úspechoch utečencov v oblasti integrácie na trhu práce
alebo pri získavaní zručností prezentovali webové stránky
projektu (IOM 2016).
Druhou iniciatívou, ktorú by sme chceli vyzdvihnúť,
je Podunajský kompas v rámci projektu Danube Region
Information Platform for Economic Integration of Migrants
(DRIM 2018). Projekt bol odštartovaný v roku 2017
a jeho realizácia bude prebiehať do júna 2019. Podunajský
kompas funguje ako súčasť tohto multilaterálneho projektu
spolufinancovaného Európskou úniou. Partneri projektu
zriadili medzinárodné vedecké konzorcium združujúce osem
krajín, slovenským zástupcom je Ústav etnológie a sociálnej
antropológie Slovenskej akadémie vied. Hlavným cieľom

projektu je vytvoriť komplexnú, viacjazyčnú a nadnárodnú
informačnú platformu nazvanú Podunajský kompas, ktorú
budú môcť využívať novo prichádzajúci aj už etablovaní
migranti, verejné inštitúcie, mimovládne organizácie a iné
inštitúcie. Portál poskytuje bohaté, ľahko zrozumiteľné
a aktualizované informácie týkajúce sa príchodu a pobytu
migrantov, ich práce, možností vzdelávania, každodenného
života, zdravia i štúdia nového jazyka. Každá zúčastnená
krajina vypracovala vlastnú verziu internetovej platformy
s informáciami v jazykoch najvýznamnejších komunít
migrantov v krajine. Slovenská republika tak vytvorila
svoj Podunajský kompas v slovenskom, anglickom,
ukrajinskom, vietnamskom a srbskom jazyku (podrobnosti
pozri na adrese http://sk.danubecompass.org/).
Príkladom osvedčenej praxe na Slovensku je projekt Dobrý
trh (Punkt 2011). Cieľom tejto aktivity je oživiť mestský
verejný priestor, povzbudiť k otváraniu dvorov a ulíc, ktoré
vytvorí miesta pre stretnutia a zážitky. Iniciatíva Dobrý trh
vznikla v roku 2011 a pri jeho zrode stáli práve migranti, žijúci
v Bratislave. Trh je viac než len udalosť, pretože podporuje
alternatívny životný štýl, tvorivosť a pozitívne sociálne
prostredie a vytvára podmienky pre prijatie inakosti. Trh
podporuje drobných výrobcov a vysoko kvalitné domáce
výrobky, ako aj celý rad „etnických“ výrobkov z celého
sveta. Dobrým trhom je zároveň kultúrnym podujatím,
počas ktorého sa konajú rôzne kultúrne aktivity (hudobné
vystúpenia, diskusie a workshopy pre verejnosť, umelecké
projekty, verejné čítania a ďalšie sprievodné akcie venované
kultúrnej rozmanitosti v spoločnosti). Hlavným cieľom
tohto projektu je podpora práce mimovládnych organizácií,
ktoré sa zaoberajú politickým extrémizmom, bojom za
ľudské práva a podporou migrantov.
Na tomto mieste je tiež potrebné spomenúť množstvo
projektov, vedených (súčasnými alebo bývalými) migrantmi,
podporovaných a sponzorovaných Ministerstvom
zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej
republiky a slovenským univerzitným prostredím. Patrí
medzi ne aj niekoľko rozvojových projektov v Afganistane.
Ich iniciátormi sú bývalí občania Afganistanu, ktorí prišli na
Slovensko študovať alebo tu požiadali o azyl. V súčasnosti
sú už občanmi Slovenskej republiky a zastávajú významné
vysokokvalifikované pracovné pozície. S pomocou
organizácie SlovakAid, Slovenskej technickej univerzity,
Lekárskej fakulty Komenského univerzity, ale i z vlastných
zdrojov a z verejných finančných zbierok podporili rozvoj
svojej domovskej krajiny v nasledovných projektoch
(Interview 4, 6, 7):
•
•

vybudovanie laboratória analýzy potravín a vody pre
Kábulskú polytechnickú univerzitu;
vybudovanie laboratória na testovanie stavebných
materiálov pre Herátsku univerzitu;
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•

•
•
•

•
•
•

vybudovanie laboratória všeobecnej chemickej
a potravinárskej technológie a študijných programov
pre odbory „anorganická chémia“ a „metalurgia“
Kábulskej polytechnickej univerzity;
vybudovanie laboratória základných bioprocesov pre
analýzu potravín na Herátskej univerzite;
rozvoj kapacity ľudských zdrojov na Kábulskej
polytechnickej univerzite;
spolupráca medzi európskymi a ázijskými univerzitami
pre rozvoj kapacity ľudských zdrojov v oblasti
technického vzdelávania v Afganistane;
obnovenie televízie a vyškolenie pracovníkov televízie
v Kunduze;
výstavba základnej školy v Mazar-e-Sharif;
výstavba školy a nemocnice v provincii Kunduz.

8.3.2 Príklady osvedčenej
angažovanosti občianskej
spoločnosti
Občianske združenie Mareena je príkladom účinného
zapojenia občianskej spoločnosti do problematiky migrácie
na Slovensku. Združenie bolo založené v roku 2017
v Bratislave ako pokračovanie iniciatívy pod názvom
„Kto pomôže?“ V súčasnosti má stále sídlo v Bratislave
a ďalších koordinátorov v Košiciach a Nitre. Mareena
pomáha ľuďom, ktorí sa usadili na Slovensku bez ohľadu na
krajinu ich pôvodu, etnicitu alebo náboženstvo. Osobitne
sa venuje spájaniu miestneho obyvateľstva a cudzincov
prostredníctvom dobrovoľníckeho programu alebo
komunitných aktivít. Prostredníctvom kurzov a workshopov
napomáha migrantom začať nový život na Slovensku. Jej
aktivity sú prioritne venované osobám s medzinárodnou
ochranou, migrantom z tretích krajín, ale zúčastňujú sa
ich aj migranti z krajín EÚ. Mareena sa orientuje najmä na
nasledovné tri programy (Mareena 2018):
•
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dobrovoľnícky program – slovenskí dobrovoľníci z radov
majority (v súčasnosti 20–30 osôb) sú nápomocní pri
procese integrácie osôb s medzinárodnou ochranou
a migrantov prostredníctvom individuálneho prístupu.
Pomáhajú klientom v doučovaní slovenského jazyka,
doučovaní jednotlivých predmetov v školskom
systéme, vo všeobecnej orientácii v meste, trávia
s nimi voľný čas. Dobrovoľníci pracujú s migrantmi
na základe zmluvy minimálne 6 mesiacov. Celý proces
dobrovoľníckej práce je monitorovaný. Dobrovoľníci
sú vyberaní na základe pohovorov a po absolvovaní
tréningu kultúrnej komunikácie;
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•

kurzy a workshopy – tieto aktivity umožňujú migrantom
a osobám s medzinárodnou ochranou získať potrebné
zručnosti a znalosti z oblasti slovenského jazyka,
počítačovej gramotnosti, asertívnej komunikácie,
prípravy na pracovný pohovor alebo sebaobrany (kurz
vznikol ako reakcia na fyzické napadnutie klientky
z Afriky);

•

komunitné aktivity – zahŕňajú celý raz aktivít: brunche,
filmové večery, verejné diskusie, interaktívne hry pre
deti a dospelých, Mareena fest, ako aj spoluúčasť na
podujatí Dobrý trh. S veľkou odozvou sa stretávajú
najmä stretnutia, na ktorých sa varia tradičné jedlá
krajín, z ktorých migranti pochádzajú, ale i tradičné
slovenské jedlá (ako napríklad vianočný večierok).
Zaujímavou bola spolupráca Mareeny s bratislavskou
firmou, ktorá vyrába športové mikiny s názvami
bratislavských štvrtí (veľmi obľúbené u mladých
Bratislavčanov). Ako odkaz na to, že migranti sú
takisto obyvateľmi Bratislavy, Mareena zostavila
a verejne prezentovala sériu fotografií svojich klientov
v oblečení podľa štvrtí, v ktorých bývajú. Klienti
k aktivite napísali, prečo majú mestskú štvrť, v ktorej
bývajú, radi (Interview 16, 18).

Aktívnou v oblasti pomoci migrantom a utečencom je tiež
samotná Slovenská katolícka charita (Slovenská katolícka
charita 2018). Pomoc utečencom a vnútorne presídleným
osobám, ktoré sa stali obeťami ozbrojených konfliktov
v regióne Blízkeho východu realizuje prostredníctvom
viacerých projektov. Zahraničné projekty sú orientované
predovšetkým na psychologickú pomoc, distribúciu
potravinových a hygienických balíkov, podporu detí
utečencov vo vzdelávaní, podporu univerzitných študentov,
obnovu elektrickej energie a zabezpečenie pitnej vody
v Iraku, Sýrii a Libanone. Od roku 2015 pomohli tieto
projekty charity viac ako 42 000 ľuďom v núdzi. Ďalšou
dôležitou aktivitou charity, ktorá sa zameriava na zvyšovanie
povedomia o migrácii, je organizovanie série verejných
diskusií s názvom „Migrácia ako príležitosť – pomoc
rozvoju našej spoločnosti?“ Tieto diskusie, na ktorých
sa v desiatich slovenských mestách zúčastnilo množstvo
expertov na migráciu, sa začali koncom roka 2018 a budú
prebiehať v rokoch 2019 a 2020. Charita tiež navštevuje
stredné školy a organizuje workshopy pre študentov, ktoré
im pomôžu porozumieť otázkam migrácie a rozvoja.

Poznámky
[25]

Modrá karta je typ prechodného pobytu, ktorý sa
vydáva štátnym príslušníkom tretích krajín na účel
vysokokvalifikovaného zamestnania. Základnou
podmienkou na jej získanie je vyššia odborná
kvalifikácia v podobe vysokoškolského vzdelania.
Modrá karta oprávňuje vstúpiť, zdržiavať sa, pracovať
na území Slovenskej republiky, cestovať do zahraničia
a späť (IOM 2019b).

[26]

Miestna základná škola, kam boli deti z tejto skupiny
zaradené, pripravila pre deti kurzy slovenského
jazyka navyše. Niektorí z tejto skupiny migrantov sa
uplatnili ako robotníci v automobilovom priemysle,
otvorili si vlastný malý biznis, pracujú v školstve alebo
v zamestnaní, kde využívajú svojej jazykové znalosti
(učiteľka arabčiny v komunitnom centre). Jednotlivci
mali možnosť zúčastniť sa bohoslužieb s aramejským
duchovným (Interview 2).

[27]

Pod logom SlovakAid poskytuje Ministerstvo
zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej
republiky oficiálnu rozvojovú pomoc od roku 2003.
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KAPITOLA 9

ZÁVERY A ODPORÚČANIA
9.1 Závery
Slovensko sa historicky vyvinulo ako emigračná krajina,
čo potvrdzuje niekoľko migračných vĺn na prelome
19. a 20. storočia, a tiež nedávno, po rokoch 1968, 1989
a 2004 (pripojenie k EÚ a postupné otváranie zahraničných
pracovných trhov). Výsledkom je, že súčasné počty
migrujúcich občanov Slovenska predstavujú značné číslo
– približne 11 %. Súčasná emigrácia je približne 20 000
osôb ročne. Zatiaľ čo súčasné odhady rátajú so slovenskou
diaspórou v objeme vyše dvoch miliónov, počet ľudí so
slovenským pôvodom celosvetovo môže byť značne väčší.
Od roku 2004 sa však vystupňovali aj migračné pohyby
smerom do krajiny. Prevažovali imigranti z ostatných
členských štátov EU hľadajúci prácu, zatiaľ čo sa
v poslednom období dochádza k výraznejšiemu prílivu
príslušníkov tretích krajín – predovšetkým z Ukrajiny,
Ruska, Srbska a ďalších krajín bývalej Juhoslávie.
V medzinárodných porovnaniach je objem cudzincov
s povolením na pobyt na Slovensku nízky, tvorí len 2,2 %
celkovej slovenskej populácie s počtom zhruba 121 000
osôb (na konci roka 2018), no tempo jeho rastu patrí
k najväčším v EÚ. Hlavným dôvodom príchodu migrantov
je migrácia za prácou, nasledovaná spájaním rodín, čo
reflektuje vysoký dopyt po pracovnej sile zapríčinený jej
nedostatkom na Slovensku.
Rok 2004, začlenenie do schengenskej zóny v roku 2007
a zavedenie euromeny v roku 2009 predstavovali pozitívne
impulzy migračných pohybov v oboch smeroch (zo
Slovenska i na Slovensko) predovšetkým z dôvodov hľadania
zamestnania. Ako už bolo spomenuté, v poslednom
období sa zvýšil a prevládol prílev príslušníkov tretích
krajín, kým Slováci migrujú hlavne do členských štátov
EÚ. V posledných dvoch dekádach sa migranti žiadajúci
azyl a/alebo nelegálni migranti vyskytujú ako menej
dôležitá zložka celkových migračných tokov na Slovensku.
Tento fakt nezmenila ani migračná kríza v roku 2015. Vo

všeobecnosti sa emigrácia odráža v povedomí, úvahách
a reálnych plánoch jednotlivcov i rodín, zatiaľ čo imigrácia
je verejnosťou stále chápaná ako cudzí a negatívny jav.
Na základe mnohých skúseností mimovládnych či
medzinárodných organizácií pracujúcich s migrantmi
na Slovensku, migrantov samotných alebo ich združení,
výskumníkov, ďalších expertov a odborníkov z praxe, ako
i na základe štatistických dát je zjavné, že prínos migrantov
k ekonomickým, sociálnym a kultúrnym aspektom rozvoja
na Slovensku i v krajinách ich pôvodu je významný, no
jeho miera sa často podceňuje. Prispievanie migrantov
k udržateľnému rozvoju na Slovensku môžeme badať vo
viacerých oblastiach. Najzjavnejší je v ekonomickej oblasti
– cez ich participáciu na zamestnanosti, podnikateľské
aktivity, platby alebo odvody do sociálneho systému.
Migranti disponujú potrebnými zručnosťami, podporujú
inováciu a dopĺňajú nedostatok miestnej pracovnej sily.
Od vstupu Slovenska do Európskej únie v roku 2004 sa
stalo zamestnávanie cudzincov a migrantov hlavným
riešením nedostatku pracovnej sily alebo zručností. Ako
podnikatelia vytvorili migranti prevádzky rozličných
druhov. Vytvorili pracovné miesta nielen pre svojich
krajanov, ale i pre slovenských občanov. Podiel príspevku
cudzincov do sociálneho systému SR ďaleko prevyšuje
mieru jeho využívania. Štát má navyše od zamestnaných
cudzincov príjem vo forme daní a odvodov.
Z demografickej perspektívy Slovensku dlhodobo trpí
reálnym záporným populačným saldom. Navyše súčasná
úhrnná plodnosť v krajine vo výške 1,54 dieťaťa na jednu
ženu (rok 2018) patrí k tým menším v EÚ a je výrazne pod
hranicou úrovne, pri ktorej je zabezpečená jednoduchá
reprodukcia populácie. Imigranti môžu čiastočne
prispieť k vyváženiu tejto situácie, zvlášť zlepšením
súčasnej nepriaznivej vekovej štruktúry populácie SR.
Z ekonomického hľadiska môže príchod ekonomicky
aktívnych migrantov v mladších vekových skupinách
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pomôcť k udržateľnosti národného dôchodkového systému.
Migranti prichádzajú na Slovensko s istými schopnosťami,
zručnosťami a vzdelaním a zvyčajne sú zaradení na
pracovnom trhu. Štát teda prijíma pracovnú silu s malou
potrebou investovania do jej vzdelania (v porovnaní
s domácou populáciou). V súčasnosti je Slovensko čoraz
menej schopné pokryť výpadky vo viacerých ekonomických
odvetviach (automobilový priemysel, stavebný priemysel,
elektronika, poľnohospodárstvo, atď.) z vlastných zdrojov.
Imigranti z krajín EU zas predstavujú dôležitý príspevok
k „ľudskému kapitálu“ na vysokokvalifikovaných
pracovných pozíciách.

konali v čase kulminujúcej migračnej krízy v marci 2016)
za účelom volebného zisku a prezentovali ich ako hrozbu
pre slovenskú ekonomiku a spoločnosť. Protimigračné
stanoviská slovenskej politickej scény sa premietli i do
radikálneho odmietnutia politiky relokácie utečencov
vyjednanej zo strany EÚ. Politická rétorika výrazne
ovplyvnila verejnú mienku v tejto oblasti, stimulujúc alebo
rozvíjajúc pritom v spoločnosti prejavy škodlivých naratívov.
Niektoré výsledky výskumov realizovaných inštitúciami
zaoberajúcimi sa otázkami migrácie v SR zvýrazňujú
prepojenie medzi xenofóbiou, rasizmom či nábožensky
motivovanou neznášanlivosťou a migráciou.

V kultúrnej oblasti imigranti z rozličných kultúrnych,
sociálnych, jazykových a náboženských prostredí
obohacujú slovenskú spoločnosť novými kultúrnymi
prvkami, čím podporujú kultúrnu rôznorodosť a menia
sociálnu klímu. Prinášajú nové impulzy, stimuly a inovácie
do každodenných medziľudských kontaktov a sociálnych
vzťahov, ako i do oficiálnych inštitucionálnych kontaktov
na miestnej, národnej i medzinárodnej úrovni. Vytvárajú
ekonomické, sociálne a kultúrne mosty medzi dvoma
krajinami a dokážu v migrácii podporiť ďalších svojich
krajanov. V krajinách pôvodu, ktoré sú nestabilné (ohrozené
vojnou a konfliktami, nedemokratickým režimom alebo
ekonomickou krízou), môže diaspóra ovplyvniť sociálne
a politické udalosti cez aktívne angažovanie sa v reformách
a pri rekonštrukcii.

Pokiaľ ide o národné politiky, stratégie, vízie a ostatné
dokumenty zaoberajúce sa imigráciou na Slovensku, vo
všeobecnosti zdanlivo spĺňajú európske štandardy, keďže
sú zväčša založené na právnych normách a smerniciach EÚ
a Rady Európy. Napriek tomu Slovensko neprijalo žiadne
medzinárodné dohody o ľudských právach, o pracovných
trhoch alebo dohody Rady Európy týkajúce sa priamo
riadenia migrácie a ľudských práv migrantov. Táto medzera
sa prejavuje v nedostatku právneho prístupu pri riadení
migrácie a v absencii potrebnej silnej legislatívy pre ochranu
práv migrantov, ktorá by zabezpečila ne-diskriminačné/
rovné zaobchádzanie s nimi a garantovala všetkým
pracujúcim migrantom primeranú pracovnú ochranu. Je
zjavné, že vláda, individuálne zodpovedné ministerstvá ani
iné štátne autority a inštitúcie alebo autority regionálnej
a lokálnej samosprávy nemajú skutočný záujem zaoberať
sa touto témou adekvátne, na komplexnej a realistickej
úrovni. Obzvlášť nám chýbajú koncepcie a efektívne vládne
programy, ktoré by sa kontinuálne venovali záležitostiam
migrácie a integrácie cudzincov, najmä v oblasti
vzdelávania migrantov a ich využitia na pracovnom trhu.
Špecializované nástroje, akými sú Migračná politika
Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2020 a Integračná
politika Slovenskej republiky sa zaoberajú celou šírkou
otázok vzťahujúcich sa k imigrácii, pracovnej migrácii,
emigrácii, azylu, integrácii, naturalizácii a podobne, pričom
obsahujú rad princípov, pravidiel, nastavení a akčných
plánov. Avšak základným problémom je, že ich praktická
implementácia je nedostatočne financovaná a spolupráca
medzi zodpovednými inštitúciami iba formálna, osobné
záujmy sú pretláčané na úkor holistického prístupu, čo vedie
k nedostatku motivácie. Vzhľadom na tieto skutočnosti
sociálnu kohéziu sa v tejto oblasti doposiaľ nepodarilo
dostatočne dosiahnuť či implementovať.

Najväčšou prekážkou, ktorá bráni migrantom prispievať
k rozvoju Slovenska, je verejná mienka o migrácii. Vo
všeobecnosti má majoritné obyvateľstvo malé povedomie
o skutočných príčinách migrácie. Väčšina Slovákov
neuznáva úlohu migrácie pri spoločenskom, sociálnom
a ekonomickom rozvoji krajiny. Vzťah majority k imigrantom
a utečencom bol z historického hľadiska negatívny či
ľahostajný. Najvýraznejším príkladom je negatívny postoj
voči migrantom, ktorí sú „badateľne“ odlišní – majú tmavšiu
pokožku, iné náboženstvo, nízku úroveň slovenčiny alebo
nemajú na Slovensku trvalý pobyt. Vo všeobecnosti pociťujú
nebezpečenstvo hlavne migranti z južnej a juhovýchodnej
Ázie a migranti z islamských a afrických krajín. Rozdiely
vo fyzickom výzore a obliekaní patria k hlavným faktorom
podnecujúcim násilnosti. Tento fakt poukazuje na rasovo
a nábožensky motivovanú neznášanlivosť.
Toto negatívne vnímanie je zosilnené zvlášť v spojení
s migračnou a utečeneckou krízou od roku 2015. Hlavným
dôvodom tejto skutočnosti nebola len malá prítomnosť
migrantov a utečencov na Slovensku, no aj jednostranné
a neobjektívne médiá a politické vyjadrenia. Politickí lídri
využívali tému migrácie a domnelého potenciálu príchodu
veľkého množstva imigrantov na Slovensko vo svojich
volebných kampaniach (voľby do národného parlamentu sa
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V dôsledku tohto stavu je mnoho aktivít, ktoré by mali
byť realizované vládou alebo štátnymi inštitúciami,
systematicky presúvaných na mimovládny sektor, cirkvi
či dokonca jedincov, ktorých kapacity sú tiež limitované
z pohľadu financií, času a personálu. Oficiálna politika
Slovenskej republiky je primárne namierená na migrantov

z EÚ, predovšetkým migrantov prinášajúcich pracovný
potenciál, hlavne tých, ktorí sú vysoko kvalifikovaní.
Neberie do úvahy vstup, pobyt a integráciu migrantov
z tretích krajín, utečencov s medzinárodnou ochranou
alebo žiadateľov o ňu, alebo osoby migrujúce z ďalších
dôvodov, ani sa nevenuje potrebám stredne alebo nízko
kvalifikovaných migrujúcich pracovníkov.

D Vyžadovať proaktívnu komunikačnú politiku zo strany
verejných činiteľov a úradov obsahujúcu posolstvo a kroky
vítajúce migrantov a utečencov a povzbudzujúce ich
integráciu v zamestnanosti a v slovenskej spoločnosti.

Napriek tomu existuje niekoľko príkladov sľubnej praxe,
ktorá podporila participáciu migrantov v hostiteľskej
spoločnosti. Tieto skúsenosti zahŕňajú niekoľko nastavení
chápajúcich migrácia ako príležitosť pre zamestnanosť,
ktoré sa rozvinuli ako výsledok kritického dopytu
po pracovnej sile v posledných rokoch. Ich úlohou je
zjednodušiť a urýchliť právne úkony spojené so vstupom
na pracovný trh pre migrantov z tretích krajín. I keď
Slovensko odmietlo alokovať utečencov na základe kvót,
ako to navrhovala Európska komisia, existuje niekoľko
kompenzačných pilotných aktivít, napríklad presídľovanie
osôb odkázaných na pomoc s pomocou IOM a UNHCR.
Migrácia a utečenecká kríza aktivovala i verejný sektor,
v dôsledku čoho mali mimovládne organizácie aspoň
nejakú príležitosť zapojiť sa do implementácie národnej
migračnej politiky.

II.

9.2 Odporúčania
Reakcia relevantných autorít a prevažujúci prístup
majoritnej spoločnosti sa v kontexte vyššie popísanej situácie
týkajúcej sa imigrácie i emigrácie na Slovensku ukazuje
ako neadekvátny, neefektívny a nevhodný. Je to zjavné
z podstaty súčasných štátnych imigračných, integračných,
azylových a ďalších politík či stratégií a hlavne z ich
implementácie, pozorovaných nedostatkov v manažmente
migrácie, z absencie právnych úprav o migrácii, ako aj zo
slabého prepojenia medzi migráciou a rozvojom. V oblasti
legislatívy, politík i praxe sú teda na Slovensku potrebné
výrazné zlepšenia. Vzhľadom k týmto skutočnostiam
navrhujeme nasledujúce odporúčania:
I.

Zmeniť celkovú diskusiu, naratív
a perspektívy v krajine

B Radikálne predefinovať rozpravu o migrácii v Slovenskej
republike, napr. diskusiu a naratív vládnych autorít,
politických inštitúcií, verejných činiteľov, komunikáciu
médií pre zmenu oficiálneho postoja štátu a slovenskej
spoločnosti k migrácii (tak voči imigrácii, ako i emigrácii).
C Artikulovať a spresňovať hodnotovo a znalostne
orientovaný naratív o povahe, úlohách a príspevkoch
migrácie pre Slovensko, založený na zvažovaní ľudských
práv, spravodlivosti a rovnakého zaobchádzania.

E Rozšíriť úspech lokálnych verejných integračných fór,
aké sa nachádzajú v Bratislave.
Zaviesť a posilniť riadenie migrácie, vrátane
zákonov, politík, inštitúcií a praxe

F Ratifikovať hlavné vládne dohody o migrácii:
Medzinárodný dohovor o ochrane práv všetkých pracujúcich
migrantov a členov ich rodín, Dohovor 97 ILO o migrácii pre
zamestnanosť, Dohovor 143 ILO o pracujúcich migrantoch
a Dohovor 189 ILO o primeranej práci pre domácich
zamestnancov. Redefinovať úlohu migrácie v celkovom
ekonomickom, sociálnom, demografickom, kultúrnom,
politickom a bezpečnostnom rozvoji krajiny postavenú na
expertných a verejných diskusiách, vrátane tejto štúdie.
G Stanoviť priority a ciele medzinárodnej migrácie
s ohľadom na jej multidimenzionálnu a štrukturálnu
povahu, zabezpečujúc jej súlad s globálnymi a európskymi
normatívnymi štandardmi a situáciami.
H V spolupráci so všetkými relevantnými účastníkmi
na poli migrácie vyvinúť novú komplexnú migračnú
politiku Slovenska, platnú od roku 2020. Táto holistická
migračná politika by mala byť fundamentálnym nástrojom
pre riadenie a reguláciu migrácie, definovanie pozície
migrantov v krajine a pre prepojenie migrácie a rozvoja na
Slovensku. Mohla by zároveň obsahovať konkrétne schémy
vedúce k zatraktívneniu Slovenska z pohľadu cieľových
skupín migrujúcich pracovníkov.
I Zvýšiť príspevky zo štátneho rozpočtu a rozpočet
samosprávnych autorít určený na zvládanie existujúcich
výziev.
J Venovať sa základnému problému slabého presadzovania
a implementácie práva (vrátane pracovných noriem
a pravidiel) kvôli výraznému podfinancovaniu, korupcii,
nedostatku koordinácie medzi relevantnými agentúrami,
nedostatku ochranných mechanizmov a holistického
prístupu.
K Rozvinúť efektívnu sieť spolupráce pozostávajúcu
z celého spektra významných účastníkov v tejto oblasti na
Slovensku (štátne inštitúcie, zamestnávateľské asociácie,
obchodné komory, profesionálne združenia, obchodné
združenia, kompetentné mimovládne a neziskové
organizácie, cirkvi, samosprávne autority, akademické
komunity, združenia migrantov atď.).
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III.

Bojovať s xenofóbiou a stereotypným obrazom
migrantov, utečencov a minorít

L Presadzovať existujúcu antidiskriminačnú legislatívu
a prebrať novú legislatívu s cieľom predchádzať diskriminácii
a násiliu voči migrantom a poskytnúť nápravu obetiam,
plne v súlade s Medzinárodným dohovorom o odstránení
všetkých foriem rasovej diskriminácie (prijatým
Slovenskom) a s odporúčaniami, ktoré obsahuje.
M Zaistiť, aby polícia pristupovala ku všetkým osobám
na Slovensku rovnako podľa zákona, nediskriminovať
migrantov či iné minority, okamžite vylúčiť akékoľvek
odlišné zaobchádzanie s migrantmi ako páchateľmi, obeťami
alebo svedkami. Prijať opatrenia vedúce k zjednodušeniu
nahlasovania trestných činov, ktorých obeťami sú samotní
migranti.

U Posilniť právnu ochranu práv migrantov a primerané
pracovné podmienky v procese ich zamestnávania.
V Rozšíriť dostupné vzdelávanie v oblasti slovenčiny pre
všetkých migrantov, ktorí to potrebujú, ako esenciálneho
predpokladu pre ich úspešnú integráciu v slovenskej
spoločnosti cez priamu štátnu podporu a iniciatívy.
W Na základe priorít prevziať opatrenia a inovačné schémy
na pokrytie potrieb a problémov detí imigrantov v oblasti
vzdelávania a školskej dochádzky a poskytnúť im potrebnú
jazykovú výučbu.

N Vykonať rázne kroky, aby sa zaistilo, že médiá
v krajine budú v oblasti informovania verejnosti o celej
šírke migračných aspektov pracovať aktívne, objektívne
a profesionálne, so zvýraznením príspevkov migrantov
pre Slovensko, vyhýbajúc sa nesprávnym informáciám
a stereotypom o migrantoch, čím by zohrávali významnú
úlohu v potláčaní diskriminácie a xenofóbie.

X Podporovať postupy na uznávanie kvalifikácie
a podporovať školenia vedúce k zosúlaďovaniu zručností
a k minimalizovaniu plytvania potenciálu migrujúcich
pracovníkov.

IV.

Opatrenia pre spoľahlivú a efektívnu
integráciu migrujúcich pracovníkov
a ich rodín

Y Rozvíjať špičkové vzdelávacie a školské systémy
a systémy pre udržiavanie zručností s cieľom znížiť úbytok
univerzitne vzdelaných a vysoko zručných osôb z krajiny.

O Vláda by mala prevziať priamu finančnú a kontrolnú
zodpovednosť za úsilia smerujúce k integrácii migrantov,
vrátane spolupráce s mimovládnym sektorom.

Z Posilňovať kontakty so slovenskými emigrantmi a ich
združeniami v zahraničí a pomáhať budovať ich siete
a komunitné centrá.

P Eliminovať právne a regulačné procesy, ktoré sú
diskriminačné voči príslušníkom tretích krajín v porovnaní
s migrantmi z krajín EÚ.

8 Intenzívnejšie priťahovať vysťahovalcov so slovenským
pôvodom (tzv. zahraničných Slovákov) k návratu
zvyšovaním infraštruktúry výskumu a rozvoja a poskytovať
im zodpovedajúce pracovné príležitosti, lepšie ekonomické
i mimo-ekonomické podmienky, dostupné bývanie a vo
všeobecnosti zlepšovať podmienky pre ich reintegráciu.

Q Intenzívnejšie rozvíjať opatrenia na zjednodušenie
prístupu imigrantov z tretích krajín do spoločnosti ako
celku a obzvlášť na jej pracovný trh. To môže zahŕňať
založenie špecializovaných platforiem pre poskytovanie
komplexných informácií migrantom.
R Podporiť projekty a schémy nasmerované na zbližovanie
majoritnej populácie a migrantov (v súlade s aktivitami
mimovládnych organizácií).28
S Zvýšiť kvalifikáciu a jazykové schopnosti pracovníkov
na úradoch práce, v polícii a v ďalších inštitúciách, ktoré
sú v kontakte s migrujúcimi pracovníkmi a ich rodinami.
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T Výrazne zvýšiť spoluprácu medzi štátnymi a neštátnymi
inštitúciami v oblasti integračných pravidiel a prijať nové
úspešné integračné prístupy na základe dobrej praxe
z medzinárodných skúseností.
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V.

Podporovať a posilňovať prepojenia
medzi migráciou a rozvojom

9 Posilňovať spoluprácu s najvýznamnejšími krajinami
pôvodu a tranzitu migrantov a hlavnými cieľovými
krajinami slovenským emigrantov.
: Radikálne zvýšiť mieru oficiálnej slovenskej rozvojovej
pomoci, priamejšie ju zamerať na krajiny s intenzívnym
migračným vzťahom voči Slovensku alebo najmenej
rozvinuté krajiny, vyhýbajúc sa pritom využívaniu
slovenských rozvojových zdrojov na riadenie migrácie.
; Aplikovať striktnejšie kontroly na prevenciu používania
zbraní vyrobených na Slovensku v konfliktoch a vojnových
regiónoch sveta.

VI.

Realizovať výskum v oblasti informácií
a štatistík o migrácii a práci migrantov

Poznámky
[28]

< Vláda a samosprávy by mali podporovať zakladanie
a financovanie kultúrnych a informačných centier pre
imigrantov a relevantné komunity.
= Vládne agentúry by mali zvýšiť úroveň zberu,
spracovania a prezentácie dát o migrácii na Slovensko
i z neho.

Rozličné prieskumy potvrdzujú, že jedinci, ktorí
pravidelne prichádzajú do kontaktu s imigrantmi –
napr. v práci, v susedstve a pod. – majú lepší prístup
voči migrantom v porovnaní s tými, ktorí ich vidia iba
na obrazovkách (Letavajová 2001; Divinský 2007b;
Bolečeková a Androvičová 2015; Interview 1, 4, 5, 6,
8, 14).

a Zaistiť lepšiu finančnú, inštitucionálnu a expertnú
podporu pre výskum v oblasti pracovnej migrácie a pre
spoluprácu medzi domácimi a zahraničnými inštitúciami
vrátane akademickej a výskumnej obce.
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EXECUTIVE SUMMARY
T

his publication presents the analysis, conclusions and
recommendations based on the Caritas migration
and development research of Slovakia. The first empirical
section (Chapter V.) presents the national migratory
context. Slovakia has historically been an emigration
country, as reflected in several waves of migration after
1968, 1989 and 2004. Slovak emigrants abroad make up
about 11% of the total population and emigration amounts
to around 20,000 persons annually. Current estimates
count the Slovak diaspora at well over two million.
Since 2004, migration movement into the country has
accelerated. Most immigrants were from other EU Member
States although the inflow of third-country nationals has
recently become considerably pronounced. Foreigners
with a permit to stay in Slovakia amount to only 2.2% of
Slovakia’s population, that is, about 121,000 individuals
(end of 2018). The major reason for migrating is work,
followed by family reunification. The typical profile of
the foreign national residing in Slovakia is male, mostly
between 30–39 years of age, having completed secondary
education (if not university one), generally economically
active (employee), usually settled in large urban areas and
coming mainly from Ukraine, Serbia, the Czech Republic,
Hungary and Romania.
Chapters VI., VII. and VIII. review how, and under what
conditions, migrants contribute to sustainable human
development, including: a) how migrants contribute
specifically to the development of Slovakia; b) obstacles
that prevent migrants from fully participating in the
development of Slovakia and their countries of origin;
c) opportunities that may facilitate and enhance such
contributions, while at the same time fostering the human
integral development of the migrants themselves.
Chapter VI. showcases the variety of contributions migrants
already make to sustainable development, both in Slovakia
and in their countries of origin. Such contributions are the

most evident in the economic sphere, as shown by migrants’
participation in the labour market and business activities,
the production of remittances or migrants’ contributions
to the social system. This has become particularly apparent
after the accession of the Slovak Republic to the EU.
Immigrants provide necessary skills, support innovation,
and compensate for insufficient local labour and skills. In
recent years, the employment of foreigners has proved to be
one of the most important solutions to labour shortages.
As entrepreneurs, migrants create businesses and new jobs
in a variety of sectors. Migrants’ contributions to the social
system far exceed their use of social benefits, while, at the
same time, the state collects taxes and levies from employed
foreigners.
The contribution of migrants is even more momentous in
the context of Slovakia’s recent and future demographic
trends. This report suggests that immigration may partially
offset the negative consequences of these trends. This
section also shows that individuals, communities and
organised formal associations make key contributions in
the field of community, social and cultural development.
Through their presence, migrants support cultural diversity
in Slovakia, bringing new perspectives to everyday life.
Most notably, their impact is reflected in everyday human
and social relationships (in mixed marriages, families,
friendships, workplace relations). Many migrants are
employed as advisers and specialists, achieve excellent results
at national and transnational levels, and introduce new
cultural elements in Slovakia. In the case of their country of
origin, migrants make an important contribution through
financial and social remittances. In the case of Slovakia,
remittances sent by its emigrants have become an additional
resource for national/local socio-economic development. In
fact, the volume of remittances received by Slovakia, which
is equivalent to $2.1 billion, is significantly higher than
the equivalent $873 million transferred by migrants from
Slovakia to their home countries (2017 estimates). Migrants
can also act as bridge-builders between the host country
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and their country of origin, for instance, by transferring
and spreading socio-cultural innovations or by deepening
social networks linking communities and institutions of
which they are members, both in Slovakia and abroad.

the most common obstacles migrants face in contributing
towards their countries of origin are conflict and warfare
situations, lack of employment and decent work as well as
oppressive political regimes.

Chapter VII. identifies the main obstacles that prevent
migrants from fully participating in the development
of Slovakia and their countries of origin. For Slovakia,
such barriers comprise the following: gaps in protection
standards and the limited respect of human and labour
rights; discrimination; inadequate access to education
or employment; restrictions on refugees in a context of
adverse government and social behaviour. The absence of
a comprehensive and effective programme of integration
aimed at migrants poses a formidable challenge. Policymakers in Slovakia are mainly concerned with favouring
the arrival of highly skilled workers, but are far less
focused on refugees, students, immigrants coming via
family reunification as well as low-skilled migrants. While
such cases remain under-reported, migrants in Slovakia
are often the target of violence and hate crimes resulting
from xenophobia and racism. The most important risk
factors associated with violence against migrants are:
language, residence, employment, social status, perception
of migrant’s ethnicity, cultural identity, gender, place and
financial situation.

Chapter VIII. focuses on the opportunities that may
facilitate and enhance migrants’ contributions to Slovakia
and their countries of origin, while at the same time fostering
the human integral development of migrants themselves.
This text describes interesting international and national
policies along with examples of promising practices at local,
national and international levels. Moreover, it analyses the
objectives of Agenda 2030 and their implementation at the
national level in relation to migrants and migration. The
chapter also mentions several positive steps, including the
simplification of conditions for third-country nationals’
employment in sectors characterised by labour shortages in
Slovakia.

Lack of knowledge of the Slovak language makes it
difficult for migrants and refugees to access local education
opportunities. There is still no comprehensive education
programme for migrants and refugees in Slovakia, and
foreign children are educated according to the standard
curriculum for Slovak speakers.
Lack of access to employment opportunities, frequently
caused by latent labour discrimination, is another serious
barrier. Labour market discrimination is ingrained
both in administrative procedures and in interpersonal
relationships, and mainly affects: 1) migrants who do not
speak the Slovak language or are visibly ‘different’ (because
of skin colour, ethnicity, clothing, or name); 2) people
without Slovak citizenship or permanent residence;
and 3) persons under international protection. Besides
the challenge of obtaining a residence permit, migrant
entrepreneurs also struggle to navigate the complex Slovak
bureaucracy and the frequent changes in legislation.
The ability of migrants to contribute to Slovakia’s
development is also significantly constrained by the
negative, adverse and intolerant attitude of Slovaks towards
foreigners and migrants. Such attitudes have been greatly
influenced by the media and political discourse, and
generally feed on stereotypical and factually incorrect
depictions of the migrant population. On the other side,
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With respect to asylum policy, an encouraging step has been
represented by the signature of an agreement between the
Governments of the Slovak Republic and Austria concerning
several hundred Syrian asylum seekers, who were registered
in Austria, but have been since temporarily hosted in
refugee camps in Slovakia. The second important political
decision has been to accept and provide humanitarian
aid to 149 Assyrian Christians from Iraq in the country.
Regarding Slovak engagement towards countries of origin
of migrants, the report outlines a number of positive actions
linked to development cooperation. This chapter also offers
examples of promising practices and projects in Slovakia,
such as ‘FromSkills2Work’, the ‘Danube Compass’, and
the ‘Good Market event’, which is evidence of collaborative
activities between migrants and the Slovak Government as
well as a development project led by Slovak universities in
Afghanistan.
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