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Čo je EMN?

Systém výmeny informácií o azyle a migrácii 
na úrovni EÚ a členských štátov

� Cieľ: napĺňať informačné potreby Európskej únie 
a členských štátov v oblasti migrácie a azylu 
prostredníctvom poskytovania aktuálnych, 
objektívnych, spoľahlivých a porovnateľných 
informácií

� 2003 – 2007: pilotný projekt 

� Rozhodnutie Rady 2008/381/ES (zo 14. mája 2008)

� Plné zapojenie SR do aktivít EMN



Zloženie EMN

Európska komisia – Generálne riaditeľstvo pre
vnútorné záležitosti
� koordinácia činnosti a reflektovanie politických priorít ES

Národné kontaktné body členských štátov
� spolu s EK koordinácia činnosti EMN, účasť na stretnutiach EMN
� realizácia aktivít (štúdie, správy, ad-hoc otázky a pod.)
� participácia na príprave ročného pracovného programu EMN 

a výbere štúdií
� vytváranie širších národných migračných sietí

Riadiaci výbor
� politické riadenie
� predsedá EK + 1 zástupca členského štátu a zástupca EP 



Národný kontaktný bod 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



Hlavné aktivity NKB EMN

Hlavné aktivity EMN:
1. Výročné a štvrťročné správy o politikách a (štatistikách) 

v oblasti migrácie/azylu 
2. Štúdie o rôznych aspektoch migrácie/azylu (krátke aj 

dlhšie analýzy, súhrnné správy)
3. Ad-hoc

Ostatné aktivity EMN:
1. Prekladový a výkladový slovník pojmov z oblasti migrácie 

azylu 
2. Systém výmeny informácií
3. Vytváranie viacúrovňových sietí



Možnosti využitia EMN pri tvorbe 
politík

1. Zdroj spoľahlivých, aktuálnych a objektívnych informácií o 
rôznych aspektoch migrácie a azylu zo všetkých členských 
krajín EÚ vo forme správ a štúdií

2. Možnosť podať návrh na tému štúdie
3. Možnosť podať ad-hoc otázku a získať v horizonte jedného 

mesiaca potrebné informácie
4. Široká sieť kontaktov na relevantné organizácie v ČŠ EÚ
5. Kontakty na predstaviteľov EK a inštitúcií EÚ v 

relevantných oblastiach
6. Široká sieť kontaktov na odborníkov a inštitúcie v rámci SR
7. Odborné stretnutia poskytujúce priestor na diskusiu a 

výmenu skúseností a informácií



Výročné správy EMN

Výročné správy 
o politikách v oblasti 
migrácie a azylu (národné a
súhrnné) za roky:

� 2008

� 2009

� 2010

� 2011



Výročné správy EMN

Výročné správy
o štatistikách v oblasti
migrácie a azylu (národné
a súhrnné) za roky:

� 2007

� 2008

� 2009



Organizácia azylovej 
a migračnej politiky v SR

Prehľadné informácie o vývoji a stave politického,
inštitucionálneho a legislatívneho systému riadiaceho
migračnú a azylovú politiku v SR

� prehľad historického vývoja azylovej 
a migračnej politiky SR 

� analýza procedúr
� prepojenie migračnej a azylovej 

politiky SR s inými politikami
� analýza azylového a migračného 

systému v SR
� súhrnná správa



Maloletí bez sprievodu v SR –
politiky riadiace ich príjem, 
návraty a integračné opatrenia 

� vývoj, inštitucionálny a legislatívny 
rámec v oblasti starostlivosti 
o maloletých bez sprievodu 
(2002 – jún 2009) v SR

� motivácia vstupu do krajiny, 
vstupné procedúry a hraničné kontroly

� prijímacie postupy a integračné
opatrenia

� návraty maloletých bez sprievodu 
do krajín pôvodu

� súhrnná správa



Postupy udeľovania ochranných 
štatútov neharmonizovaných na 
úrovni EÚ

Súčasná právna úprava  a uplatňovaná
prax v SR pri udeľovaní tých ochrán 
cudzincom, pri ktorých ČŠ stále uplatňujú
svoj postup a aplikáciu. 

� ochranné štatúty udeľované v SR
� súvisiaca právna úprava
� konania 
� štatistické údaje
� súhrnná správa



Programy a stratégie 
podporujúce asistované návraty 
a reintegráciu do tretích krajín

Prehľad a analýza asistovaných návratov 
v SR a reintegračných opatrení.

� definície a pojmy
� právna úprava návratov
� pripravované legislatívne zmeny
� štatistické údaje
� postupy realizácie asistovaných 

návratov
� reintegračné opatrenia a udržateľnosť

návratov
� súhrnná správa



Saturovanie dopytu po 
pracovnej sile prostredníctvom 
migrácie

Informácie o charakteristike migračnej 
politiky SR s dôrazom na problematiku 
uspokojenia dopytu po pracovnej sile 
so zameraním najmä na migrantov 
z tretích krajín. 

� prístup k politike legálnej migrácie 
v SR, spolupráca s tretími krajinami

� prehľadné štatistiky za obdobie 
rokov 2004-2009

� súhrnná správa



Dočasná a okružná migrácia 
v podmienka SR

Informácie o migračnej politike SR v oblasti dočasnej 
a okružnej migrácie.

� predstavuje politiky, legislatívu 
a strategické dokumenty

� pripravované alebo plánované
� opatrenia v tejto oblasti
� dostupné štatistické údaje
� súhrnná správa



Štúdie v roku 2011

� Vízová politika ako jeden zo zdrojov 
migrácie

� Praktické opatrenia v boji proti nelegálnej 
migrácii



Rok 2012 – snaha flexibilnejšie reagovať
na aktuálne potreby

� Jedna rozsiahla štúdia 
Imigrácia zahraničných študentov do krajín EÚ

� Menšie analýzy na základe aktuálnych 
potrieb a vývoja migračnej situácie vo 
svete (napr. udalosti v roku 2010 v krajinách Blízkeho východu a 
severnej Afriky a vplyv na migračné toky do Európy)

Zatiaľ stanovené témy:

1. Zneužívanie povolení na pobyt za účelom zlúčenia rodiny: účelové
manželstvá a falošné stanovenie otcovstva

2. Určovanie identity v procese migrácie
3. Mobilita príslušníkov tretích krajín v rámci EÚ



Prekladový slovník EMN

K dispozícii na

www.emn.europa.eu



Ad-hoc otázky

� Otázky môžu klásť: NKB, EK alebo členovia národnej 
migračnej siete prostredníctvom svojich NKB

ncpslovakia@iom.int

� Otázka je distribuovaná všetkým NKB na vypracovanie 
odpovede

� Kompilácia odpovedí

� Rôzne témy ako napr. žiadosti o štatistiky, krajiny pôvodu, 
zamestnávanie cudzincov, cestovné doklady, zlučovanie 
rodiny atď.



Zdroje informácií a kontaktov

� Stretnutia národnej migračnej siete 

� Menšie tematické stretnutia, pracovné raňajky, diskusie na 
univerzitách

� Webová stránka

� E-newsletter a tlačený newsletter

� Kancelária IOM a štátne inštitúcie zoskupené v NKB



Ďalšie informácie

Oficiálna webová stránka EK:
www.emn.europa.eu

Webová stránka SK NKB EMN:
www.emn.sk

Kontakt:
ncpslovakia@iom.int
amrlianova@iom.int
nulrichova@iom.int

Tel.: +421 2 5262 3335


