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Európska migračná sieť - EMN 

Čo je EMN? 
Sieť, ktorej cieľom je zabezpečiť výmenu a poskytovanie 

aktuálnych, objektívnych, spoľahlivých a porovnateľných 

informácií o azyle a migrácii 

 

Pre koho je určená 
  Tvorcovia politík (inštitúcie spoločenstva, rôzne subjekty v 

členských krajinách) 

  Odborná aj široká verejnosť 

Právny základ – Rozhodnutie Rady 2008/381/ES 
Zloženie 

Činnosť a fungovanie 

Financovanie  

 
  

 



Európska migračná sieť - EMN 

 

Zloženie EMN 
 EK (koordinácia siete) 

 Národné kontaktné body ČŠ (koordinácia a implementácia 

aktivít) 

 Národné migračné siete (participácia na EMN aktivitách) 

 

 Riadiaci výbor (politické riadenie) 

 

Fungovanie siete  
 Viacúrovňová sieť (európska, národná) 

 Vertikálne a horizontálne prepojenie a pôsobenie 
  

 



EMN v SR 

Národný kontaktný bod (NKB) v SR: 

 Migračný úrad MV SR 

 Úrad hraničnej a cudzineckej polície P PZ 

 Sekcia legislatívy a vonkajších vzťahov MV SR 

 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

 Štatistický úrad SR    

 IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu – 

koordinátor NKB v SR 
 

Národná migračná sieť 
 Neformálne zoskupenie subjektov/partnerov v SR s expertízou v oblasti 

migrácie a azylu zastupujúcich široké spektrum pohľadov rôznych strán 

napr. akademickej obce, výskumných inštitúcií, MVO sektor a pod.)  

 



Výročné správy EMN 
- o politikách v oblasti migrácie a azylu 

  (2008, 2009,2010, 2011) 

- o štatistikách v oblasti migrácie a azylu 

  (2007, 2008, 2009 – už sa nespracovávajú) 

 
 

Vývoj v oblasti politík a legislatívy ČŠ + verejné 

diskusie na túto tému + dostupná relevantná 

štatistika 
 

Aktivity EMN 



Štúdie EMN 

 

„hlavné“ štúdie – detailná kompilácia a analýza 

témy pre potreby strednodobého až dlhodobého 

vývoja 

 

malé tematické štúdie (MTŠ) – menšie analýzy 

na základe aktuálnych potrieb vývoja migračnej 

situácie v Európe a vo svete 
 

 

Sekundárny výskum, politicky relevantné témy, vyberané všetkými 

ČŠ a EK na každý rok samostatne  

 



„Hlavné“ štúdie a malé 

tematické štúdie (MTŠ)  

 Štúdie na rok 2012: 

 Imigrácia zahraničných študentov do EÚ (hlavná štúdia) 

 Zneužívanie práva na zlúčenie rodiny: účelové manželstvá a falošné 

prehlásenie rodičovstva (MTŠ) 

 Určovanie totožnosti pri medzinárodnej ochrane: výzvy a postupy (MTŠ) 

 Mobilita príslušníkov tretích krajín v rámci EÚ (MTŠ) 

 

 Predchádzajúce témy zamerané na: 
- Maloletí bez sprievodu 

- Pracovná migrácia 

- Vízová politika 

- Nelegálna migrácia 

- Asistované návraty a reintegrácia 

- Dočasná a okružná migrácia .... 

 



Ad-hoc otázky 

Účinný nástroj na časovo rýchlu výmenu a porovnanie 

obsahovo stručných a úzko vyšpecifikovaných informácií z 

oblasti migrácie a azylu medzi ČŠ. 

EMN Informs 

Poskytuje kľúčové zistenia spracované stručnou formou na 

špecifickú oblasť vybranú napr. z vypracovaných hlavných 

štúdií, ad hoc otázok a pod. 

EMN Bulletin  

Poskytuje aktuálne informácie za stanovené obdobie o vývoji v 

oblasti migračnej politiky na úrovni EÚ a ČŠ, najnovší vývoj v 

rámci EMN aktivít ako aj najnovšie zverejnené štatistické údaje 

z oblasti migrácie a azylu, pochádzajúce primárne z Eurostatu.  



Prekladový slovník EMN 

   viac ako 300 migračných pojmov + ich definície 

   preklady vychádzajú najmä z EÚ acquis a slúžia okrem iného na 

    porovnateľnosť používania a porozumenia migračných pojmov 

    medzi ČŠ 

   pojmy v 23 jazykoch, vrátane slovenčiny 

 

K dispozícii na 

www.emn.europa.eu 

Možnosti a výhody využitia  

Pre každého čo prichádza do kontaktu s migračnou 

a azylovou problematikou, v rôznych jazykoch 



Čo ešte EMN v SR ponúka? 

1. Širokú sieť kontaktov 

2. Odborné stretnutia rôzneho formátu poskytujúce priestor na 

diskusiu, výmenu skúseností a informácií (napr. stretnutia 

národnej migračnej siete, menšie tematicky úzko špecifikované 

odborné stretnutia súvisiace s tvorbou politík, konferencie a pod.) 

3. Prostredníctvom NKB EMN v SR  prezentovať a informovať 

odbornú verejnosť na Slovensku o aktivitách organizovaných 

inými relevantnými subjektmi alebo individuálnymi expertmi v SR 

4. Možnosť iniciovať odbornú diskusiu  

5. Webovú stránku www.emn.sk so všetkými relevantnými 

informáciami a výstupmi v AJ aj v SJ 

6. E-newsletter 

 

A iné ...... 

http://www.emn.sk/


Dôvody a ciele štúdie 

EMN 

Imigrácia zahraničných 

študentov  

do EÚ 

(Súhrnná správa) 



Dôvody pre vypracovanie štúdie 

 

 Zahraniční študenti z tretích krajín – významná časť 

migrujúcej populácie do EÚ  

    (2010 – 3. najčastejší dôvod prisťahovalectva do krajín EÚ, 

     v roku 2011 už 2.miesto) 

 

 Vplyv migrácie zahraničných študentov na ekonomiku, trh 

práce, vzdelávací systém krajín EÚ a interkultúrnu výmenu 

 

 Správa EK o uplatňovaní smernice Rady 2004/114/ES o 

podmienkach prijatia štátnych príslušníkoch tretích krajín 

na účely štúdia, výmen žiakov, neplateného odborného 

vzdelávania alebo dobrovoľnej služby a pripravovaná 

novelizácia tejto smernice 

 

 



Ciele štúdie 
 

 Poskytnúť prehľad o imigračnej politike v ČŠ týkajúcej sa 

zahraničných študentov z tretích krajín, a to najmä týchto 

dvoch jej aspektov: 

 politiky a opatrenia, ktoré ovplyvňujú študenta – 

štátneho príslušníka tretej krajiny študovať v tej ktorej 

členskej krajine 

miera do akej je povolenie na pobyt na študijné účely 

zneužívaný štátnymi príslušníkmi tretích krajín, 

využívajúc tak jednu z možností získať legálny štatút vo 

vybranej krajine EÚ 

 Vyhodnotiť vplyv/dopad Smernice a ďalšej relevantnej 

európskej politiky a legislatívy  

 Zistiť očakávania ako aj legislatívne medzery, ktoré v 

súčasnosti existujú v jednotlivých členských štátoch v 

súvislosti s aplikovaním Smernice Rady 2004/114/ES, a ktoré 

by mohli byť riešené prostredníctvom jej novelizácie 



nova 

 
 

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ ! 

TEŠÍME SA NA 

ĎALŠIE STRETNUTIA 



Ďalšie informácie 

Oficiálna webová stránka EK: 

www.emn.europa.eu 

Webová stránka SK NKB EMN: 

www.emn.sk 

Kontakt: 

ncpslovakia@iom.int 

afrkanova@iom.int 

sobonova@iom.int 

kkubovicova@iom.int 

 

Tel.: +421 2 5262 3335 


