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Aktivity Národného 
kontaktného bodu EMN v SR
Európska migračná sieť (European Migration Network 
- EMN) napĺňa informačné potreby Európskej únie, 
členských štátov EÚ a Nórska prostredníctvom po-
skytovania aktuálnych, objektívnych, spoľahlivých  
a porovnateľných informácií o migrácii a azyle na účely 
tvorby národných politík a politík EÚ. EMN tvorí Európ-
ska komisia a národné kontaktné body za jednotlivé 
členské štáty EÚ a Nórsko.

Medzi hlavné aktivity EMN na úrovni členských štátov 
EÚ, Nórska a Európskej komisie patrí príprava štúdií, 
výročných politických správ, viacjazyčného slovníka 
pojmov, informačných listov a bulletinu, využívanie 
systému ad hoc otázok, a budovanie sietí kontaktov  
v oblasti migrácie a azylu prostredníctvom uskutočňo-
vania rôznych typov odborných stretnutí. V roku 2013 
Národný kontaktný bod (NKB) EMN v SR a Európska ko-
misia realizovali predovšetkým tieto aktivity a výstupy: 

Národné výročné správy a štúdie EMN 

EMN spracováva hlavné, obsahovo rozsiahlejšie štú-
die a malé tematické štúdie, ktoré sú zamerané na 
špecifickú problematiku. V aktuálnom roku boli vy-
pracované tieto štúdie:

 y Prístup migrantov k sociálnemu zabezpečeniu  
a zdravotnej starostlivosti: politiky a prax                 
(hlavná štúdia, dostupná v decembri 2013)

 y Získavanie vysokokvalifikovaných a kvalifikovaných 
štátnych príslušníkov tretích krajín  
(malá tematická štúdia)

 y Organizácia azylových zariadení pre žiadateľov  
o azyl (malá tematická štúdia)

 y Identifikácia obetí obchodovania s ľuďmi v proce-
se medzinárodnej ochrany a  nútených návratov 
(malá tematická štúdia)

 y Výročná správa o  politikách v  oblasti migrácie 
a azylu za rok 2012

Získavanie vysokokvalifikovaných a kvalifikova-
ných štátnych príslušníkov tretích krajín do SR

Štúdia popisuje politiky a legis-
latívne opatrenia SR v oblasti 
získavania vysokokvalifikova-
ných a kvalifikovaných pracov-
níkov – štátnych príslušníkov 
tretích krajín. Zaoberá sa tiež 
výzvami a bariérami pre túto 
skupinu migrantov pri vstupe 
na pracovný trh v SR. 

Výročná správa o politikách v oblasti migrácie  
a azylu v Slovenskej republike za rok 2012
Výročná správa sa zameriava na 
vývoj v oblasti migrácie a azylu 
v SR, legálnej migrácie a mobi-
lity, nelegálnej migrácie a ná-
vratov, medzinárodnej ochrany 
vrátane azylu, maloletých bez 
sprievodu a iných zraniteľných 
skupín. Správa tiež sumarizuje 
opatrenia v oblasti boja proti 
obchodovaniu s ľuďmi, migrá-
cie a rozvoja a  implementácie 
legislatívy EÚ. 

Súhrnné správy EMN a EMN Informs

Na základe národných štúdií a  výročných správ Eu-
rópska komisia vypracúva  tzv.  súhrnné správy, ktoré 
sumarizujú a analyzujú základné zistenia a štatistiky. 
Medzi najnovšie patrí okrem iného Migrácia zahra-
ničných študentov do EÚ a Mobilita štátnych prísluš-
níkov tretích krajín v rámci EÚ.

Hlavné závery zo súhrnných správ sú dostupné aj 
v  podobe krátkych informačných listov (tzv. EMN  
Informs), ktoré Európska komisia publikuje spolu so 
súhrnnými správami.
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Imigrácia zahraničných študentov do EÚ
Súhrnná správa sa zaoberá po-
litickým a legislatívnym rám-
com, ktorý upravuje proble-
matiku migrácie zahraničných 
študentov – štátnych prísluš-
níkov tretích krajín, vstupnými 
podmienkami a podmienkami 
pobytu v krajinách EÚ. Súhrnná 
správa zároveň poskytuje pre-
hľad zmlúv o spolupráci s tretí-
mi krajinami v  oblasti školstva  
a tiež prehľad o štipendijných programoch pre prísluš-
níkov tretích krajín. 

Mobilita štátnych príslušníkov tretích krajín  
v rámci EÚ
Súhrnná správa prináša prehľad o situácii v oblasti 
vnútroeurópskej pracovnej mobility migrantov z  tre-
tích krajín. Správa sa venuje celkovému rozmeru pra-
covnej mobility, európskej legislatíve v  tejto oblasti, 
národným vízam a povoleniam na pobyt, štatistikám 
a prekážkam pracovnej mobility v rámci EÚ. 

EMN Bulletin a EMN slovník pojmov
Európska komisia štvrťročne 
vydáva Bulletin EMN, ktorý 
poskytuje najaktuálnejšie in-
formácie a štatistiky z rôznych 
oblastí migrácie, integrácie a 
azylu na úrovni Európskej únie 
a jej členských štátov.

Ďalšou publikáciou Komisie 
je Slovník pojmov z  oblasti 
migrácie a azylu, ktorý obsa-
huje preklady odborných termínov vo všetkých ja-
zykoch členských krajín a  nórčine. Výkladová časť 
slovníka je dostupná vo viacerých jazykoch vrátane 
anglického. Slovník sa pravidelne aktualizuje, pri-
čom jeho nové vydanie sa plánuje na rok 2014.

Ad hoc otázky EMN
Systém ad hoc otázok EMN umožňuje členským 
štátom EÚ a  Nórsku rýchlu výmenu informácií, kto-
ré sú relevantné pri príprave politík, legislatívy ale-
bo rôznych dokumentov z  oblasti migrácie a azylu.  
Do konca októbra 2013 EMN spracovala vyše 60  
ad hoc otázok vo forme kompilácií.

Budovanie sietí a kontaktov Národné-
ho kontaktného bodu EMN v SR
NKB EMN v  SR pravidelne organizuje konferencie 
a  stretnutia s  odbornou verejnosťou. V  roku 2013 
sa uskutočnilo niekoľko prezentačných stretnutí  
(napr. k  ad hoc otázkam), pracovných raňajok  

(napr. k príprave štúdií), expertných seminárov (napr. so 
zástupcami vybraných subjektov pôsobiacich v azylo-
vej problematike alebo so zástupcami hraničnej a cu-
dzineckej polície) a konzultácií k problematike migrácie.

V auguste 2013 NKB EMN v SR zorganizoval druhý roč-
ník vzdelávacieho seminára Príležitosti a  výzvy pra-
covnej migrácie, ktorý sa venoval pracovnej migrá-
cii štátnych príslušníkov tretích krajín a jej rôznym  
aspektom. Počas troch dní sa účastníci mohli dozve-
dieť viac o riadení pracovnej migrácie a postavení mig-
rantov na trhu práce, rizikových faktoroch pracovnej 
migrácie a o obchodovaní s ľuďmi. V rámci seminára 
boli prezentované taktiež aktivity a publikácie EMN 
a ich využitie v odbornej činnosti.

V  novembri 2013 sa v Bratislave uskutočnila národ-
ná konferencia NKB EMN Migrácia kvalifikovaných 
pracovníkov z tretích krajín: politiky a  prax. Cieľom 
konferencie bolo prezentovať súčasný vývoj a trendy 
v  oblasti medzinárodnej pracovnej migrácie, ako aj 
výstupy národnej a súhrnnej štúdie EMN Získavanie 
vysokokvalifikovaných a kvalifikovaných štátnych 
príslušníkov tretích krajín. Súčasťou konferencie 
bola tiež panelová diskusia o  národných poli-
tikách a  opatreniach iných členských krajín EÚ 
v oblasti pracovnej migrácie. 
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