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1. ÚVOD
Súbor javov a procesov spojených so zahraničnou migráciou je v súčasnosti vysoko
aktuálnou témou a zaraďuje sa svojimi politickými, spoločenskými, ekonomickými,
kultúrnymi a inými dopadmi čoraz viac medzi globálne problémy ľudstva. Podstata
zahraničnej migrácie, jej príčiny, následky, formy, vývoj, perspektívy a pod. majú značne
rôznorodý charakter, pretože zahraničná migrácia je ako celok komplikovaný jav, a to
terminologicky i metodologicky, štrukturálne i geneticky, teritoriálne i chronologicky. Z tohto
dôvodu - len pokiaľ ide o migrantov samotných – diferencujú sa títo na viacero
prekrývajúcich sa kategórií, napríklad na migrantov s oficiálnou zmenou trvalého bydliska,
legálnych i nelegálnych migrantov za prácou, ilegálnych migrantov všeobecne, cudzincov
s povoleným pobytom, žiadateľov o azyl, azylantov, odídencov, presídlencov, etnických
migrantov, repatriantov, osoby s udeleným štátnym občianstvom a i.
Význam uvedenej problematiky dokumentuje v medzinárodnom kontexte činnosť
celého radu vládnych, medzivládnych i mimovládnych organizácií, množstvo prijatých
právnych noriem a dokumentov, ako aj veľký počet odborných prác, prameňov a štatistík,
ktoré sa fenoménu zahraničnej migrácie venujú. V Slovenskej republike je však oblasť
výskumu a medializácie zahraničnej migrácie – napriek jej rastúcej závažnosti - relatívne stále
na okraji záujmu; vývoj v sfére prijímania a implementácii zákonov, v inštitucionálnej rovine
a praxi bol, resp. nezriedka je len podmieneným dôsledkom prístupového procesu SR do
Európskej únie a napokon premeny v akceptácii migrantov slovenskou spoločnosťou
a v znižovaní miery xenofóbie ako keby nastávali len nesmierne pomaly.
Pritom Slovenská republika sa stala 1. mája 2004 členskou krajinou Európskej únie.
Tento fakt prináša prirodzene so sebou množstvo následkov; jednou zo špecifických oblastí,
kde možno očakávať relatívne dynamický vývin, je oblasť zahraničnej migrácie. K tomuto
konštatovaniu nás vedú nielen indikátory doterajšieho vývoja tohto javu v SR, ale aj
historické paralely manifestujúce sa pri a predovšetkým po predchádzajúcich vstupoch iných
krajín do EÚ.
Vzhľadom na obmedzený rozsah tejto kapitoly nie je tu možné charakterizovať
zahraničnú migráciu v Slovenskej republike príliš komplexne. Možno však načrtnúť
kvantitatívny vývoj, právne pozadie, udalosti a problémy týkajúce sa jej hlavných zložiek,
a to oblasti zahraničného sťahovania, ilegálnej migrácie, azylovej problematiky a cudzincov
s povoleným pobytom v SR. Keďže v našej odbornej literatúre hlbšie analýzy tejto témy viacmenej absentujú, bolo rozhodnuté čitateľovi prezentovať na tomto mieste nielen súčasný stav
vo vybraných komponentoch zahraničnej migrácie v SR, ale aj ich vývin v určitom časovom
priereze. Nasledujúce riadky tak predstavujú stručný prehľad o stave, trendoch a relevancii
zahraničnej migrácie v našej krajine za dlhšie obdobie, prakticky od vzniku samostatnej
Slovenskej republiky až po (v rámci možností a existencie údajov) koniec r. 2004.
2. ZAHRANIČNÉ SŤAHOVANIE SR
2.1. DEFINÍCIA, INŠTITUCIONÁLNE A PRÁVNE POZADIE
Pod zahraničným sťahovaním sa ex definitione rozumie zmena krajiny trvalého
pobytu, t. j. prisťahovalí na Slovensko resp. vysťahovalí z neho do zahraničia, bez ohľadu na
ich štátne občianstvo počas daného roka (Migrácia obyvateľstva..., 2003). Zahraničné
sťahovanie, evidované štatistickými orgánmi, tak zachytáva pohyb slovenských štátnych
občanov i časti cudzincov, ktorí sa prihlásili na trvalý pobyt, resp. sa z neho odhlásili.
Štatistické údaje v oblasti zahraničného sťahovania meritórne zabezpečuje Štatistický
úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR), a to o. i. na základe úloh vyplývajúcich zo zákona č.
540/2001 Z.z. o štátnej štatistike, ktorý nadobudol účinnosť 1. 1. 2002 a podľa ktorého úrad
zisťuje medziiným sociálne a demografické charakteristiky fyzických osôb vrátane údajov o
zmenách miesta, druhu a dĺžky ich pobytu (§ 14). Povinnosť osôb poskytnúť pre štatistické
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účely všetky požadované údaje je definovaná tiež v zákone č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu
občanov (§ 2 až 9) či zákone č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov (§ 49). Zber, analýzu,
spracovanie a prezentovanie kvalitných a korektných dát o zahraničnom sťahovaní však
v súčasnosti zaistí len efektívna spolupráca a súčinnosť všetkých zainteresovaných ústredných
štátnych a iných inštitúcií, predovšetkým v kontexte rastúcich požiadaviek EUROSTATu
(Štatistického úradu Európskych spoločenstiev) na jednotlivé národné štatistické úrady.
2.2. STRUČNÝ VÝVOJ V ZAHRANIČNOM SŤAHOVANÍ PO R. 1990
Slovensko bolo historicky emigračnou krajinou. Vývoj od r. 1990 však priniesol
kardinálny obrat, Slovenská republika sa po dlhých rokoch migračného úbytku zmenila na
krajinu oficiálne migračne ziskovú a v oblasti migrácie sa začali manifestovať nové trendy.
Pritom sa podstatne zvýšil obrat zahraničného sťahovania, k čomu prispela o. i. zvýšená
reemigrácia bývalých občanov Československa. Intenzívna bola aj migračná výmena medzi
SR a ČR, ktorá vrcholila v období delenia spoločného štátu (1990-1993). Išlo najmä o rodiny
zmiešaných párov českej a slovenskej národnosti. Prisťahovalí z ČR do SR tvorili v r. 1993
80 % všetkých prisťahovalých do SR a do ČR smerovala takmer celá emigračná vlna zo SR v
tomto roku (7276 osôb, t. j. 99 %). Táto migračná výmena postupne slabla, napriek tomu
migračné vzťahy medzi ČR a SR zostávajú naďalej prirodzene nadštandardné (Jurčová a kol.,
2003). Berúc do úvahy oficiálne dáta, migračné saldo zo zahraničného sťahovania
obyvateľstva SR bolo vždy pozitívne (tabuľka 1), prírastok populácie mal však kolísavý ráz;
najnižší bol v r. 2002, kedy Slovensko týmto sťahovaním získalo iba 901 osôb.
Tabuľka 1. Zahraničné sťahovanie obyvateľstva SR v rokoch 1993-2003
Rok
Prisťahovalí
Vysťahovalí
Migračné saldo

1993
9106
7355
1751

1994
4922
154
4768

1995
3055
213
2842

1996
2477
222
2255

1997
2303
572
1731

1998
2052
746
1306

1999
2072
618
1454

2000
2274
811
1463

2001
2023
1011
1012

2002
2312
1411
901

2003
2603
1194
1409

Zdroj: Stav a pohyb obyvateľstva v Slovenskej republike, 1994-2004

Od vzniku samostatnej SR až 80-90 % všetkých evidovaných prisťahovalých do SR
tvorili imigranti z Európy, ale od r. 2002 sa tento podiel znižuje a r. 2003 dosiahol už len 71
%. Neustále rastie podiel prisťahovalých z Ázie (r. 2003 činil takmer 18 % vďaka
prisťahovalým z Vietnamu a Číny). Podiel imigrantov z Ameriky kolíše dlhodobo okolo 10
%, počty a podiely prisťahovalých z Afriky, Austrálie a Oceánie nie sú príliš signifikantné
(Vaňo a kol., 2003).
Slovenská republika získava najviac prisťahovalcov z krajín strednej a východnej
Európy. Ich podiel na prisťahovalých z Európy dosahuje v súčasnosti takmer 85 %. Okrem
dominujúcej Českej republiky je to predovšetkým Rumunsko, Ukrajina (po vypovedaní
bezvízového styku s Ukrajinou a Ruskom v r. 2000 sa počet prisťahovalých z týchto krajín
prechodne znížil, ale od r. 2002 zaznamenáva opäť nárast), Srbsko a Čierna Hora,
Macedónsko (tabuľka 2). Prisťahovalí zo „starých“ členských krajín Európskej únie tvoria v
súčasnosti cca 13 % prisťahovalých z Európy, sú to najmä imigranti z Nemecka, Rakúska či
Veľkej Británie, ich počty však predstavujú v posledných rokoch len niekoľko desiatok osôb.
Na podobnej úrovni je aj imigrácia zo Švajčiarska. Okolo 90 % evidovaných prisťahovalých z
Ameriky tvoria imigranti z Kanady a USA.
Vo všeobecnosti vo vekovej štruktúre prisťahovalých prevládajú muži 25-49 roční a
ženy 20-39 ročné. Dôvodom pre sťahovanie je najmä uzavretie manželstva alebo zjednotenie
rodiny. U prisťahovalých z Českej republiky prevláda nasledovanie rodinného príslušníka, čo
sa odráža aj v štruktúre prisťahovalých, z ktorej je evidentné, že sa sťahujú aj rodiny s deťmi.
U prisťahovalých vo všeobecnosti mierne prevažujú muži, s výnimkou imigrantov z Ukrajiny
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a Ruska, kde dominujú ženy. Medzi prisťahovalými majú prevahu občania SR, v r. 2002
tvorili 80 % všetkých prisťahovalých (Vaňo a kol., 2003).
Tabuľka 2. Desať najvýznamnejších krajín pre SR podľa počtu evidovaných prisťahovalých
a vysťahovalých osôb v r. 2003
Štát
Česká rep.
Rumunsko
Ukrajina
Vietnam
Srbsko a ČH
USA
Čína
Nemecko
Macedónsko
Kanada

Počet prisťahovalých
650
216
205
199
189
138
128
106
99
58

Štát
Počet vysťahovalých
Česká rep.
448
Nemecko
199
Rakúsko
134
Kanada
80
Švajčiarsko
53
Veľká Británia
52
USA
51
Taliansko
38
Austrália
21
Maďarsko
18

Zdroj: Stav a pohyb obyvateľstva v Slovenskej republike, 2004

Pokiaľ ide o evidovaných vysťahovalých zo SR, väčšina sa stále sťahuje hlavne do
krajín Európy (cca 80-90 %), okolo 10 % do Ameriky a zvyšok na ostatné kontinenty.
V rámci Európy relatívne maximum stále smeruje do ČR, v r. 2003 takmer 44 %. Do krajín
„starej“ EÚ odchádza postupne čoraz väčší počet osôb, v r. 2003 dosiahol tento počet 477
osôb, pričom vysťahovalí do Nemecka a Rakúska tvorili až 70 % vysťahovalých do EÚ.
Dôležitými emigračnými krajinami pre obyvateľov SR sú kontinuálne Švajčiarsko, USA,
Kanada, Austrália či Maďarsko (opäť tabuľka 2).
V pohlavnej štruktúre vysťahovalých prevažujú ženy. Napríklad v r. 2003 tvorili ženy
až 65 % všetkých vysťahovalých zo Slovenska. Z toho ženy 20-34 ročné predstavovali až 40
% všetkých evidovaných vysťahovalých zo SR. Uzavretie manželstva je takmer 8-krát
častejším dôvodom na vysťahovanie u žien ako u mužov, uvádza sa i zmena pracoviska. Aj
medzi vysťahovalými majú prevahu občania SR, v r. 2002 malo len 5 % vysťahovalých iné
občianstvo než slovenské (Vaňo a kol., 2003).
2.3. FUNDAMENTÁLNY PROBLÉM - EVIDENCIA
Štatistika vysťahovalých osôb zo Slovenska však naráža na jeden vážny problém, a to
sú výrazne podhodnotené oficiálne dáta o vysťahovalých. Rozdiely súvisia - podobne ako v
ČR a mnohých ďalších krajinách - s nedostatočnou evidenciou vysťahovalých do zahraničia.
Len minimum vysťahovalých zo SR sa totiž odhlasuje z trvalého pobytu v SR.1 Vo svetle
načrtnutých faktov nadobúdajú reálne počty vysťahovalých osôb zo SR inú dimenziu.
Napríklad ak by sme namiesto údajov ŠÚ SR o počte evidovaných vysťahovalých zo
Slovenska do Českej republiky použili údaje Českého statistického úřadu o počte
prisťahovalých zo SR do ČR, Slovenská republika by bola v tomto sťahovaní značne
migračne stratová – tabuľka 3:
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Tabuľka 3.

Zahraničná migrácia medzi SR a ČR v r. 1995-2001 podľa národných
štatistických úradov

Rok
Prisťahovalí z ČR do SR
Vysťahovalí do ČR zo SR*
Migračné saldo

1995
1497
3845
-2348

1996
993
3450
-2457

1997
867
3088
-2221

1998
777
2887
-2110

1999
856
3235
-2379

2000
1268
2826
-1558

2001
990
3078
-2088

* = t. j. prisťahovalí zo SR do ČR podľa ČSÚ
Zdroj: Vaňo a kol., 2003

Z vyššie uvedených reprezentatívnejších údajov vyplýva, že Slovensko stratilo
(namiesto získalo) v priebehu 7-ročného obdobia zahraničnou migráciou iba s ČR vyše 15
tisíc osôb. Aká je situácia v prípade sťahovania do ďalších krajín? Denná tlač (Hospodárske
noviny, 24. 11. 2003) informuje, že po vzniku SR sa ročne prisťahuje do Kanady natrvalo
priemerne 200 Slovákov, prevažne VŠ vzdelaných ľudí, nachádzajúcich najlepšie uplatnenie
v oblasti informatiky. Štatistická evidencia však vykazuje počet vysťahovalých do tejto
krajiny len v rozpätí 30 až 80 osôb ročne. Markantnejšie rozdiely ale očividne budú vo vzťahu
k ekonomicky rozvinutým európskym krajinám, kde je objem migrácie zo SR ďaleko vyšší.
Napríklad podľa publikácie International Migration from Countries with Economies in
Transition: 1980-1999 (U.N.O., 2002) iba do Nemecka sa v r. 1995-1999 vysťahovalo zo SR
postupne 7,8; 6,6; 7,0; 6,6 a 9,1 tisíc osôb, zatiaľ čo slovenské orgány registrujú
v relevantnom období oficiálne vysťahovalých do tejto krajiny len 26, 31, 120, 99 a 127 osôb
(!). Analogicky podľa internetového zdroja Migration Information Source
(www.migrationinformation.org, 10. 12. 2004) počet občanov SR natrvalo prisťahovalých do
USA v r. 1996-2002 činil 663, 629, 491, 493, 549, 812 a 725 osôb, kým slovenské orgány
uvádzajú pre toto obdobie 8, 30, 58, 41, 44, 38 a 70 emigrantov zo SR do USA (Stav
a pohyb..., 1997-2003).
Sú to zarážajúce rozdiely potvrdzujúce nielen ignoranciu zákona č. 253/1998 Z.z.
v praxi obyvateľstvom SR, ale aj určité nedostatky štatistického systému štátu najmä v oblasti
evidencie vysťahovalých. Naviac ak je vysoko odôvodnené predpokladať, že Kanada,
Nemecko a USA nie sú jedinými krajinami vo svete, u ktorých reálne počty vysťahovalých zo
SR niekoľkonásobne prevyšujú počty oficiálne vykazované. Žiaľ, nie je možné na príklade
pár štátov odhadnúť korektne celkovú migračnú stratu SR ročne či počas obdobia existencie
samostatného štátu, v konečnom dôsledku však takto oficiálne prezentované kladné migračné
saldo Slovenskej republiky je iba púhym mýtom a straty generované zahraničným
sťahovaním SR sú nielen citeľné, ale aj implikujúce závažnejšie demografické či sociálnoekonomické následky do budúcnosti. O to viac, že od 1. 5. 2004 je pohyb osôb aj zo
Slovenska v rámci Európskej únie ešte jednoduchší.2
3. NELEGÁLNA MIGRÁCIA
Ilegálna migrácia tvorí v súčasnosti podstatnú súčasť globálnych migračných tokov
a prechádza celosvetovo výrazným rozmachom. Hoci jej definície sa často líšia, ich jadrom je
nekontrolovateľný a nelegálny pohyb migrantov cez hranice a na území cudzích štátov.
Slovenské právne normy ako aj prax príslušných orgánov rozumie pod ilegálnou migráciou
prípady, kedy cudzinec ako aj občan SR bez oprávnenia (t. j. nelegálne) vstúpi na územie
Slovenskej republiky, neoprávnene sa na ňom zdržiava alebo ho nelegálne opustí.
Príčiny nelegálnej migrácie tkvejú zväčša v snahe osôb - migrantov z ekonomicky
menej vyspelých krajín najmä Ázie, Afriky a Južnej Ameriky nájsť si prácu v rozvinutejších
krajinách Európy a Severnej Ameriky. Sekundárnymi motívmi pre spustenie migrácie sú
vojnové konflikty či diskriminácia akéhokoľvek druhu. Keďže Slovenská republika je
chápaná ako súčasť bohatšej časti sveta a od 1. 5. 2004 sa stala dokonca členským štátom
5

Európskej únie, čelí výzvam ilegálnej migrácie už dlhšiu dobu a tento stav sa zrejme tak
rýchlo nezmení, hoci bude Slovensko naďalej pre ilegálnych migrantov skôr tranzitnou
krajinou.
3.1. KVANTITATÍVNY VÝVOJ A PÔVOD MIGRANTOV
Vývoj v oblasti nelegálnej migrácie je od vzniku samostatnej Slovenskej republiky
značne dramatický. Tabuľka 4 demonštruje absolútne počty zachytených nelegálnych
migrantov, a to v oboch smeroch – do aj zo SR až po koniec októbra 2004. Z predstavených
čísel je zjavné, že v sledovanom období prešla krajina viacerými fázami. Do r. 1997 nebol
rozsah nelegálnej migrácie prakticky príliš veľký, radikálny zlom nastal až po r. 1998 s
kulmináciou v r. 2001-2002. Od r. 2003 počty ilegálnych migrantov opäť klesajú. Táto
dynamika v sebe zahŕňa viacero faktorov. Odráža všeobecný rast migrácie v Európe v 90.
rokoch 20. storočia v dôsledku migračného tlaku z viacerých krajín Ázie, s tým spojené
rozširovanie prevádzačských kanálov aj cez územie Slovenska, ale i meniaci sa prístup
a opatrenia zodpovedných orgánov SR v prospech efektívnejšej eliminácie ilegálnych
migrantov v poslednom čase (najmä na ukrajinskej hranici). “Nelegálna migrácia je pre nás
veľmi významným negatívnym javom,“ deklaroval otvorene napríklad minister vnútra SR V.
Palko (STV1, 23. 11. 2004).
Za zmienku stojí aj skutočnosť, že v rámci krajín strednej a východnej Európy patrí
ukazovateľ počtu nelegálnych migrantov v SR absolútne, ale najmä relatívne (v pomere k
počtu obyvateľov krajiny) do skupiny s najvyššími hodnotami. Pritom sa odhaduje, že
policajné orgány zadržia len cca tretinu nelegálnych migrantov prechádzajúcich územím
Slovenska (Vrchovský, 2000; Divinský, 2004a), čo je okolnosť hodná zamyslenia.
Údaje z tabuľky zároveň naznačujú, že migrantov sa darí zadržiavať skôr až pri ich
výstupe zo SR než pri ich vstupe. Markantný vplyv na uvedené čísla však má tzv. opakovaná
nelegálna migrácia žiadateľov o azyl, ktorí sú po vykonaní administratívnych úkonov
umiestňovaní v záchytných a pobytových táboroch v krajine. Títo sú neraz v priebehu
niekoľkých dní opätovne zadržaní pri pokuse o nelegálne prekročenie štátnej hranice
predovšetkým do Rakúska a Českej republiky. V tomto smere bolo zaznamenaných až cca 47
% opakovaných pokusov, ktoré sú zahrnuté v celkovom údaji o nelegálnej migrácii (Legálna
a nelegálna migrácia..., 2004a).
Tabuľka 4. Dynamika vývoja počtu ilegálnych migrantov v SR v období 1993-2004
Rok

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

zo SR

1141

1017

1446

2374

2088

6320

5081

3823 10 773 10 252 6104

4315

do SR 1041

883

1340

955

733

1916

2969

2239

3127

Spolu

1900

2786

3329

2821

8236

8050

6062 15 548 15 235 12 493 7442

2182

2001
4775

2002
4983

2003 2004*
6389

* = január až október
Zdroj: štatistiky Úradu hraničnej a cudzineckej polície P-PZ0

Zaujímavým môže byť bližší pohľad na pohyb nelegálnych migrantov cez jednotlivé
úseky štátnej hranice SR, ktorý odhaľuje nápor migrantov zo (a do) susedných krajín –
tabuľka 5. Je evidentné, že Slovensko predstavuje pre ilegálnych migrantov tranzitné územie,
a to jednoznačne v smere východ – západ. Dosvedčuje to eklatantný fakt, že drvivá väčšina
migrantov bola zadržaná pri/po vstupe (a nie výstupe) do SR z Ukrajiny a naopak, pri výstupe
(a nie vstupe) z krajiny do Rakúska a ČR. Napriek tomu tu existujú určité časové
a geografické špecificity. Podiel zachytených migrantov, ktorí sa dostali na územie Slovenska
z Ukrajiny, narastá, je to však reflexia už vyššie spomenutých skutočností, o. i.
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intenzívnejšieho tlaku migrantov z tohto smeru, ale aj skvalitňujúcej sa ochrany daného úseku
štátnej hranice SR. Opatrenia na slovensko-českej hranici napomáhajú postupne redukovať
migračný tok cez tento úsek, avšak Rakúsko ako donedávna jediný sused Slovenska – členský
štát EÚ znamená pre ilegálnych migrantov stále veľmi príťažlivú destináciu ako východisko
pre krajiny ležiace ešte západnejšie.
Tabuľka 5. Nelegálni migranti v SR podľa jednotlivých štátnych hraníc v r. 1998-2004
Hranica / rok
Maďarsko
Ukrajina
Poľsko
Česká republika
Rakúsko
vnútrozemie**
Spolu

1998
1270
365
843
5254
504
7
8236

1999
606
1662
802
3485
1402
93
8050

2000
428
1473
737
2190
1234
x
6062

2001
1703
1945
748
4098
6083
971
15 548

2002
1799
2399
761
3983
6293
x
15 235

2003
373
5483
599
2130
3908
x
12 493

2004*
158
2796
255
1462
2768
3
7442

* = január až október; ** = od r. 2004 medzinárodné letiská
Zdroj: štatistiky Úradu hraničnej a cudzineckej polície P-PZ

Pokiaľ ide o štruktúru krajín pôvodu zadržaných nelegálnych migrantov v SR, táto sa
v posledných rokoch mierne modifikuje v súlade s celosvetovými tendenciami. Dominujú
najmä štáty Ázie – Čína, India, Bangladéš, Irak, Afganistan, Vietnam, Pakistan, Srí Lanka
spolu s niektorými európskymi krajinami – Ruská federácia (Čečensko), Moldavsko,
Arménsko, Gruzínsko, prípadne niektoré africké štáty (Somálsko, Nigéria, Libéria, Sierra
Leone). Kým do r. 2002 početne viedli migranti z Afganistanu, nasledovaní občanmi Indie,
Číny, Iraku a Bangladéšu, v r. 2003 a r. 2004 prevažujú hlavne migranti z Ruska (vrátane
Čečenska), Indie, Číny, Moldavska a bývalých kaukazských republík ZSSR. Vo všeobecnosti
je nelegálna migrácia predovšetkým ekonomickej povahy (dobrovoľní ekonomickí migranti –
najmä z južnej a východnej Ázie), čiastočne je však motivovaná i politickými príčinami –
vojnovými udalosťami, konfliktmi, represiami či diskrimináciou rôzneho druhu (v súčasnosti
sčasti Čečensko, predtým Afganistan, Irak a pod.). Slovenská republika sa tak stala
„nárazníkovým“ štátom medzi štátmi Európskej únie a rizikovými oblasťami sveta, ktoré sú
dlhodobo zdrojovými oblasťami emigrácie do Európy.
3.2. PREVÁDZAČSTVO A HLAVNÉ SUBJEKTY BOJA PROTI NELEGÁLNEJ
MIGRÁCII
Vzhľadom na charakter ilegálnej migrácie, je táto takmer úplne závislá na existencii
nezákonných aktivít označovaných ako prevádzačstvo. Pod neho možno zaradiť regrutovanie
migrantov, obstarávanie falošných dokladov, samotnú realizáciu tranzitu. Tieto operácie si
prevádzačské skupiny nechávajú zaplatiť vysokými sumami a tak prevádzačstvo patrí
k najziskovejším organizovaným trestným činnostiam na svete. Nie je to inak ani na
Slovensku, kde v poslednej dekáde v súvislosti s náporom migrantov najmä z východu bola
vybudovaná rozsiahla sieť prevádzačských trás umožňujúca ich tranzit do západnej Európy.3
Metódy a formy prevádzačstva sa neustále zdokonaľujú. Bez účasti prevádzačov sa
vyskytujú len ojedinelé prípady prekročenia štátnej hranice SR (Csámpai - Haládik, 2002).
Hlavný problém predstavuje predovšetkým slovensko-ukrajinská hranica svojím
neprístupnejším terénom vyžadujúcim väčšie nasadenie policajných síl či zapojenie
sofistikovanejších technických prostriedkov. Ale osobitné miesto v prevádzačských sieťach
na území SR má tiež Bratislava svojou blízkosťou štátnej hranice, koncentráciou obyvateľstva
a z toho vyplývajúcou anonymitou či množstvom ubytovacích kapacít.
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Prevádzačské skupiny sú výborne organizované. Jednotliví členovia vykonávajú
špecifické funkcie (organizátor, typár, prepravca, sprievodca, falšovateľ cestovných dokladov
a víz). Ich akcie sú dobre plánované, prevádzači využívajú znalosť terénu, tranzitných ciest,
nezriedka spolupracujú s miestnou políciou, zamestnancami utečeneckých táborov, orgánmi
samosprávy či obyvateľmi. V decembri 2004 spôsobila značný rozruch správa, že bol rozbitý
dlho operujúci gang prevádzačov, ktorého členom bol dokonca riaditeľ záchytného
utečeneckého tábora v Adamove (STV1, 16. 12. 2004). Prevádzači pochádzajú najmä zo
Slovenska (90 %), ale aj z ČR, Ukrajiny, bývalých krajín Juhoslávie a ďalších štátov (Legálna
a nelegálna migrácia..., 2004a), sú však súčasťou medzinárodných štruktúr s prísnou deľbou
práce, hierarchizáciou a konšpiráciou.
Migranti prechádzajú hranicu pešo alebo sú transportovaní v úkrytoch dopravných
prostriedkov, najčastejšie nákladných vozidiel a tak ich nie je jednoduché odhaľovať. Taxy za
prevedenie cez územie Slovenska sa líšia podľa národnosti migranta – najviac platia Číňania
(300-400 dolárov), Vietnamci od 250 do 350, Indom, Bangladéšanom a ostatným nelegálnym
migrantom prevádzači účtujú od 170 do 250 US dolárov (Národná obroda, 17. 6. 2003).
Avšak celková suma za prevedenie migranta z krajiny pôvodu do zamýšľanej krajiny jeho
pôsobenia sa pohybuje rádovo vo výške niekoľko tisíc dolárov a napríklad len za transfer
migranta z Moskvy na Slovensko prevádzači pýtajú 2000 US dolárov (kontinuálne
dotazníkové zisťovanie migračnej situácie v SR autora tohto textu). Tento biznis je teda
naozaj lukratívny.
Na tieto skutočnosti reagujú v poslednom čase zodpovedné orgány SR ráznejšie ako
v minulosti. Do boja proti nelegálnej migrácii je zapojený primárne nielen Úrad hraničnej
a cudzineckej polície (ÚHCP) Prezídia Policajného zboru, ale napríklad aj Slovenská
informačná služba (dialóg, 4/2002). Možno tu spomenúť predovšetkým čoraz účinnejšie
aktivity Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii (NJBPNM) Úradu hraničnej
a cudzineckej polície, v dôsledku čoho stúpal v ostatnom období počet zadržaných osôb i
prevádzačov. Napríklad v prvom polroku r. 2003 obvinila NJBPNM 89 prevádzačov
a zadržala 812 nelegálnych migrantov, v prvom polroku r. 2004 to už bolo 176 obvinených
prevádzačov a 1075 zadržaných migrantov (Legálna a nelegálna migrácia..., 2004b). Snáď
i vďaka jej činnosti klesá od r. 2002 celkový počet zachytených nelegálnych migrantov v SR.
Osobitne úspešný bol rok 2004, kedy NJBPNM a ďalšie policajné orgány do 15. 12. rozložili
17 početných prevádzačských gangov (napríklad STV1, 17. 5. 2004; Sme, 18. 10. 2004 a 3.
11. 2004; TA3, 16. 12. 2004), naproti tomu však viacero prevádzačských kanálov na
Slovensku funguje ďalej.
Uvedomenie si závažnosti prevádzania ilegálnych migrantov pre spoločnosť reflektujú
tiež postihy pre prevádzačov, ktoré boli nedávno v SR výrazne zvýšené. Jednak sa
novelizáciou Trestného zákona č. 171/2003 Z.z. s účinnosťou od 1. 9. 2003 podstatne zvýšili
tresty za organizované prevádzačstvo v skupine (t. j. Nedovolené prekročenie štátnej hranice
podľa § 171a a § 171b Trestného zákona) na 5 až 12 rokov, jednak sa pre tento trestný čin
začala aplikovať aj zásada 3krát a dosť (trest odňatia slobody na doživotie po spáchaní
tretieho skutku), čo by v súhrne mohlo napomôcť viac tlmiť trestnú činnosť prevádzačov v
SR. „Sprísňujeme postihy pre trestné činy prevádzačstva, obchodovania s ľuďmi a
nasadzujeme stále viac síl na to, aby sme tieto aktivity čo najviac potlačili,“ povedal M.
Borgula, riaditeľ Úradu hraničnej a cudzineckej polície (Nový čas, 5. 10. 2004). Podľa názoru
hovorkyne Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) na Slovensku M.
Čiernej sa však zo SR profiluje križovatka dvoch prevádzačských trás; jedna vedie z Ruska a
Ukrajiny, druhá z Balkánu (Sme, 5. 11. 2004).
Je evidentné, že tlak ilegálnych migrantov na slovenskú hranicu s Ukrajinou a ich
nezákonné prevádzanie cez územie SR budú v najbližšom období pokračovať. Problém
spočíva tiež v rusko-ukrajinskej hranici, ktorá je nielen najdlhšou hranicou Ukrajiny, ale pre
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jej právne nevyriešené značenie je táto aj oveľa voľnejšie priechodná (Sme, 27. 4. 2003). Z
Ruska tak na Ukrajinu prichádzajú desiatky tisíc nelegálnych migrantov ročne, ktorí sa
následne snažia dostať na územie Európskej únie vrátane SR.
3.3. PRÁVNY RÁMEC
Slovenská republika sa zaviazala k spolupráci v boji proti nelegálnej migrácii už počas
prístupového procesu. Jeho cieľom bola aj harmonizácia právneho poriadku SR s legislatívou
EÚ a aktívne prijímanie nových právnych aktov. Prispôsobenie sa zásadným zmenám v
oblasti nelegálnej migrácie bolo v poslednej dobe podmienené napríklad akceptáciou resp.
transpozíciou Smernice Rady č. 2001/40/ES o vzájomnom uznávaní rozhodnutí o vyhostení
štátnych príslušníkov tretích krajín, Nariadenia Rady č. 2001/2424/ES o vývoji druhej
generácie Schengenského informačného systému (SIS II), Rámcového rozhodnutia Rady č.
2002/629/SVV o boji proti obchodovaniu s ľudskými bytosťami, Smernice Rady č.
2002/90/ES definujúcej napomáhanie neoprávneného vstupu, tranzitu a pobytu, Rozhodnutia
Komisie č. 2003/209/ES ustanovujúceho konzultačnú skupinu pod názvom „Skupina expertov
pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi“, Nariadenia Rady č. 2004/871/ES o zavedení niektorých
nových funkcií pre Schengenský informačný systém vrátane boja proti terorizmu, Rozhodnutia
Rady č. 2004/512/ES, ktorým sa vytvára vízový informačný systém, Smernice Rady č.
2004/81/ES o povolení na pobyt vydanom štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sú
obeťami obchodovania s ľuďmi alebo ktorým bola poskytnutá pomoc pri nelegálnej imigrácii,
a ktorí spolupracujú s príslušnými orgánmi, Odporúčaní Rady Európy č. 2000/1467
o nelegálnej imigrácii a boji proti prevádzačom a č. 2002/1545 o kampani proti obchodovaniu
so ženami či iných dokumentov.
Dôležitým aktom slovenskej strany bolo prijatie nového zákona č. 48/2002 Z.z.
o pobyte cudzincov (v znení ďalších zmien a doplnkov) ako aj napríklad uznesenie vlády SR
č. 363 z 10. 4. 2002 k návrhu na vyslovenie súhlasu s Protokolom proti pašovaniu migrantov
po súši, po mori a letecky a s Protokolom o prevencii, potláčaní a trestaní obchodovania
s ľuďmi, osobitne so ženami a deťmi, doplňujúcimi Dohovor OSN proti nadnárodnému
organizovanému zločinu (Oznámenie MZV 621/2003 Z.z.), čím sa jasne deklaruje postoj SR
k nelegálnej migrácii a jej sprievodným negatívnym javom. Náš právny rámec doplňuje ďalej
zákon č. 171/1993 Z.z. o policajnom zbore, Trestný zákon a jeho spomenutá novelizácia č.
171/2003 Z.z. (§ 171a a § 171b - trestný čin nedovoleného prekročenia štátnej hranice, § 176 trestný čin falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate a úradnej uzávery, §
185a - trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny) a i.
Dokonalejšiu ochranu štátnej hranice SR pomáha zabezpečiť zákon č. 477/2003 Z.z. o
ochrane štátnej hranice, účinný od 1. januára 2004. Tento zákon determinuje dve pásma, a to
prvé do vzdialenosti 5 kilometrov od štátnej hranice SR (blízkosť štátnej hranice) a druhú do
vzdialenosti 40 kilometrov od štátnej hranice (prihraničné územie). Policajti sú na základe
tohto zákona oprávnení vstupovať a vchádzať dopravným prostriedkom na pozemky v
blízkosti štátnej hranice SR, zakázať vstup osobe na určené miesto nachádzajúce sa v
blízkosti štátnej hranice, vstupovať a vchádzať dopravným prostriedkom na pozemky v
prihraničnom území pri vykonávaní pátrania po osobách, ktoré sú podozrivé zo spáchania
trestného činu alebo priestupku súvisiaceho s ochranou štátnej hranice SR. Sú to právomoci,
ktoré pochopiteľne nie vždy u dotknutých jedincov vzbudzujú súhlas obávajúc sa ich
možného zneužívania. Okrem toho zákon č. 477/2003 Z.z. definuje aj tzv. vonkajšiu štátnu
hranicu SR ako pozemnú hranicu Slovenskej republiky s iným štátom než so štátom
Európskej únie (resp. Schengenskej dohody), pri ochrane ktorej sa špecifickým spôsobom
zohľadňujú záujmy zmluvných štátov najmä z hľadiska ochrany verejného poriadku
a bezpečnosti.
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Už v r. 1999 schválila vláda SR Koncepciu služby hraničnej a cudzineckej polície v
perspektíve zapojenia Slovenskej republiky medzi štáty Schengenskej dohody - ochrana
vonkajšej hranice Európskej únie (uznesenie vlády č. 946/1999), r. 2001 Schengenský akčný
plán (UV č. 836/2001) a r. 2002 Stratégiu dobudovania ochrany štátnej hranice
schengenského typu (UV č. 835/2002). S danou problematikou sú v úzkom vzťahu napr. i
uznesenia vlády 326, 1099 a 1250/2002, 513, 949 a 1013/2003, resp. 404 a 946/2004. Týmito
dokumentmi sa sčasti zabezpečujú právne, personálne, ekonomické a materiálno–technické
opatrenia v podmienkach služby hraničnej a cudzineckej polície SR na nadchádzajúce
obdobie.
3.4. SCHENGENSKÁ DOHODA A OCHRANA HRANÍC SR
Jedným z opatrení na redukciu nelegálnej migrácie je ochrana východnej hranice SR
a teda vonkajšej hranice Európskej únie v rámci Schengenskej dohody. V EÚ reguluje otázku
cezhraničného pohybu osôb, vízovej, azylovej a prisťahovaleckej politiky vrátane policajnej a
justičnej spolupráce séria právnych noriem, tzv. Schengenské acquis. Táto sa vyvíjala už od r.
1985 a boli tak postupne vytvorené podmienky pre harmonizovanie práva v uvedenej oblasti.
Ochrana schengenského priestoru predstavuje komplex navzájom previazaných opatrení,
ktorými sa vykonáva vlastná ochrana štátnej hranice, kontrola osôb a tovaru na vonkajšej
hranici, kontrola osôb vo vymedzenom hraničnom pásme, hlásenie pobytu cudzincov a ich
kontrola vo vnútrozemí, rýchle a spoľahlivé toky dát a ich výmena medzi národnými
informačnými systémami, útvarmi polície a inými orgánmi štátnej správy ako aj ďalšie
povinnosti v tejto sfére v súlade s národným právom.
Slovenská republika sa stala 1. 5. 2004 členskou krajinou EÚ a svojou východnou
hranicou tvorí časť vonkajšej hranice Spoločenstva. Aténska zmluva definuje, že ustanovenia
Schengenského acquis zahrnuté do kontextu práva Európskej únie a aktov na ňom založených
alebo inak s ním súvisiacich, sú odo dňa pristúpenia záväzné pre nové členské štáty. Niektoré
ustanovenia tak museli byť implementované už do dátumu vstupu, ostatné majú byť do konca
r. 2006. Od r. 2007 bude SR plnoprávnou súčasťou schengenskej zóny. Z týchto faktov plynú
pre Slovensko viaceré úlohy spojené s oblasťou zahraničnej (hlavne nelegálnej) migrácie
a bezo sporu ovplyvňujúce jej vývoj v najbližších rokoch.
Tieto úlohy si ale vyžadujú veľké množstvo zdrojov – finančných, technických,
personálnych. Pre Slovensko určil Kodanský summit EÚ na obdobie rokov 2004-2006 (odo
dňa vstupu krajiny do EÚ) 47,8 mil. eur zo Schengenského prechodného fondu pre potreby
implementácie Schengenského acquis4. Polícia môže tieto prostriedky použiť na výstavbu
alebo modernizáciu infraštruktúry hraničných priechodov, monitorovaciu, spojovaciu a
zabezpečovaciu techniku pre policajtov, nové dopravné prostriedky, školenia pre hraničnú
políciu, dodatočnú logistiku a prevádzku. Previerky pripravenosti nových členských krajín na
vstup do schengenského priestoru sa podľa záverov summitu konaného 4.-5. 11. 2004 v
Bruseli začnú „v prvej polovici roku 2006“. Vstup nováčikov však prichádza do úvahy až po
sfunkčnení druhej generácie schengenského informačného systému SIS–II, ktorý nebude
hotový skôr ako v marci 2007 (Trend, 11. 11. 2004).
Problematika Schengenu rezonovala v oblasti politiky vnútra a bezpečnosti SR počas
r. 2003 a 2004 veľmi intenzívne. Permanentne sa postupuje podľa Schengenského akčného
plánu SR, uznesením vlády SR č. 946/2004 už tretíkrát aktualizovaného v októbri 2004. Od 1.
1. 2003 kontrolu hranice SR s Ukrajinou zabezpečuje profesionálny personál hraničnej a
cudzineckej polície, nie viac vojaci základnej služby. Na úseku činností Úradu hraničnej
a cudzineckej polície sa počas r. 2003 i začiatkom r. 2004 realizovali odporúčania
predvstupových poradcov, čím sa podporili oddelenia hraničnej kontroly dislokované na
štátnej hranici SR s Ukrajinou. Tieto sú od 1. 1. 2004 v pôsobnosti novovzniknutého odboru
hraničnej polície Sobrance, koordinujúceho úlohy na celej ukrajinsko-slovenskej hranici;

10

koncom r. 2004 mal byť ďalej personálne posilnený. Podľa informácií z ministerstva vnútra
(Hospodárske noviny, 13. 10. 2004), v súčasnosti na tejto hranici operuje 473 policajtov. Aby
sa však zaplnilo 539 tabuľkových miest, ktoré ukladá schengenské kritérium, plánujú sa v r.
2005 prijať ďalší policajti. Zo štátneho rozpočtu sa zatiaľ preinvestovalo 236 mil. Sk,
predovšetkým na rekonštrukciu budov hraničnej kontroly a nákup áut a techniky. Do úplného
pristúpenia Slovenska k Schengenskej dohode však bude nevyhnutné zrekonštruovať alebo
postaviť ďalšie budovy, zvýšiť počet psov na hraniciach, materiálne dovybaviť políciu a
zakúpiť signalizačné zariadenie.
Zároveň je ale nutné materiálne dobudovať policajné útvary na vnútorných hraniciach
krajiny (s Rakúskom, Maďarskom, Poľskom, ČR) o. i. proti tranzitu ilegálnych migrantov cez
tieto hranice. Túto potrebu tiež akcentuje Stratégia vybudovania ochrany vnútornej hranice
schengenského typu v súvislosti so zrušením hraničných kontrol na štátnej hranici s členskými
štátmi EÚ, ktorá šla do pripomienkového konania na jeseň r. 2004. Kým EÚ uvažuje o
vytvorení európskych policajných pohraničných jednotiek, ktoré by mali kontrolovať jej
vnútorné hranice, ministri vnútra krajín tzv. Salzburského fóra (SR, ČR, Poľsko, Maďarsko,
Slovinsko a Rakúsko) sa v máji a júli 2004 na stretnutiach dohodli, že nebudú podporovať
vznik takýchto jednotiek a ochrana vnútorných hraníc jednotlivých štátov by mala zostať v
ich kompetencii (HNonline.sk, 19. 7. 2004). „Ani jedna z krajín Salzburského fóra nie je
stúpencom toho, aby sa vytváral nejaký policajný pohraničný zbor“, komentoval výsledok
schôdze vtedajší český minister vnútra S. Gross. Túto líniu opäť dôsledne presadzoval V.
Palko na stretnutí ministrov vnútra a spravodlivosti EÚ v Luxemburgu v októbri 2004 a tak
uvedená téma nakoniec nebola ani zaradená do programu stretnutia. Minister vnútra SR je
presvedčený, že keď sa únia vďaka kompromisnej zmienke v texte o dva roky vráti k tejto
problematike, Slovensko bude mať ten istý názor (EurActiv, 26. 10. 2004).
Ďalšiu a snáď najdôležitejšiu dimenziu tvoria vzťahy SR s Ukrajinou, t. j. štátom,
odkiaľ na Slovensko väčšina ilegálnych migrantov prichádza priamo, či nepriamo. Pracovná
skupina pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti Národného konventu o EÚ odporučila vláde
SR na svojom 2. zasadnutí dňa 10. 6. 2004, aby presadzovala užšiu spoluprácu s Ukrajinou v
Európskej únii, ale i v rámci krajín V4. Mala by sa tiež snažiť, aby únia nespájala boj proti
nelegálnej migrácii s vízovou politikou vo vzťahu k štátom na okraji EÚ. „Legálna migrácia
vo vzťahu k Ukrajine a boj s nelegálnou migráciou z tretích krajín sú dve úplne odlišné
agendy, ktoré sú umelo spájané v európskych politikách a podľa mňa nezodpovedajú
záujmom Slovenskej republiky,“ uviedol na zasadnutí analytik Slovenskej spoločnosti pre
zahraničnú politiku A. Duleba (Sme, 10. 6. 2004). Ako dokazuje prax, jednorazové turistické
vízum stanovené zo strany SR pre občanov Ukrajiny v hodnote 40 US dolárov nelegálnej
migrácii vôbec nezabraňuje, ale legálny a vítaný turistický ruch a rodinné väzby v podstatnej
miere obmedzuje (Formát, 26. 4. 2004).
Celkovo práve bilaterálna spolupráca SR s Ukrajinou nedosahuje v súčasnosti
požadovanú úroveň. Týka sa to viacerých otázok: od vybavovania na hraničných priechodoch,
cez spoluprácu útvarov zodpovedných za ochranu štátnej hranice až po problémy s realizáciou
readmisných dohôd. Preto je potrebné, aby v najbližšej budúcnosti SR vynaložila maximálne
úsilie na dosiahnutie uzavretia dvojstrannej dohody s Ukrajinou o uľahčení hraničného
vybavovania v cestnej a železničnej doprave a otvárala priechody pre malý pohraničný styk.
Pokiaľ ide o readmisné dohody, Ukrajina trvá na podpísaní jednotnej readmisnej dohody s EÚ
namiesto série bilaterálnych dohôd s jednotlivými členskými krajinami. Bolo by zároveň
vhodné, aby spolupráca na tomto poli prebiehala simultánne s Ukrajinou i Ruskom
koordinovane s krajinami V4.
Čo sa týka situácie v SR, oprávnene kritizované sú pomery v útvaroch policajného
zaistenia MV SR v Medveďove a Sečovciach určených pre zadržaných ilegálnych migrantov
nepožadujúcich v SR azyl, ale najmä na oddeleniach hraničnej kontroly ÚHCP v Bratislave-
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Jarovciach a Brodskom (Záverečná správa..., 2004). Tieto zariadenia urgentne vyžadujú
zlepšenie kapacitných, hygienických, personálnych, technických, komunikačných a iných
podmienok pre skvalitnenie práce policajtov, ale hlavne úrovne pobytu migrantov v nich.
V boji proti nelegálnej migrácii všeobecne by ďalej výrazne pomohla čo najrýchlejšia
integrácia SR do informačných systémov pre detekciu a registráciu ilegálnych migrantov,
hľadaných osôb a falošných dokumentov, zavedenie inštitútu cezhraničného sledovania osôb
v prihraničnej zóne, ako aj intenzívnejšia medzinárodná policajná spolupráca v boji proti
organizovaným skupinám angažujúcim sa v prevádzaní migrantov či posilnenie právnej
ochrany obetí obchodovania s ľuďmi.
4. AZYLOVÁ PROBLEMATIKA
Problematika spojená s utečencami, resp. žiadateľmi o azyl a azylantmi, je historicky
veľmi stará. S utečencami sa stretávali – produkovali ich, alebo prijímali - takmer všetky
civilizácie a nie je tomu inak ani v súčasnosti. Rozdielne sú dnes ale objemy utečencov, resp.
miera ochrany ich práv či akceptácia spoločnosťou, rozširujú sa i príčiny vedúce k tomuto
fenoménu. Primárnymi impulzmi pre útek z krajiny pôvodu sú vojny, ozbrojené konflikty,
represie a široká paleta diskriminácií ako napríklad diskriminácia politická, náboženská,
rasová, národnostná, etnická. Okrem toho stále častejšie sa vo svete vyskytujú tzv. ekologickí
utečenci v dôsledku rozsiahlych prírodných pohrôm v domovských krajinách. Čoraz viac ale
žiadatelia o azyl pochádzajú aj spomedzi ilegálnych migrantov.
Žiadatelia o azyl a azylanti reprezentujú druhú fundamentálnu skupinu zahraničných
migrantov na území SR. Práve Slovensko je príkladom krajiny, kde sa žiadatelia o azyl
regrutujú v drvivej väčšine z nelegálnych migrantov. Závažnosť tejto témy dokumentuje fakt,
že pokiaľ počet ilegálnych migrantov na Slovensku vzrástol od r. 1993 zhruba 6-7 násobne,
situácia u žiadateľov o azyl je dramaticky odlišná. Ich počet stúpol v r. 2003 oproti r. 1992
takmer 120krát a má permanentne rastúcu tendenciu.
4.1. KVANTITATÍVNY VÝVOJ A PÔVOD ŽIADATEĽOV O AZYL
Dynamika vývoja počtu žiadateľov o azyl na Slovensku pritom do veľkej miery
kopíruje vývin na poli nelegálnej migrácie a existenciu relatívne liberálnych azylových
zákonov SR. Podľa nich má nelegálny migrant možnosť požiadať o azyl ihneď po zadržaní
orgánmi polície. Táto možnosť je ilegálnymi migrantmi stále viac využívaná, hoci ich prvotný
úmysel nebol na území Slovenska zostať. Pobyt v krajine v rámci azylovej procedúry im
umožňuje jednak nebyť vrátenými či vyhostenými skôr či neskôr zo SR, jednak pripraviť
a znovu realizovať ilegálny prechod slovenskej hranice smerom do pôvodne zamýšľanej
destinácie. Napriek tomu je potrebné pripustiť, že určitá – hoci malá – časť migrantov žiada
o azyl s úmyslom tu zostať a integrovať sa do slovenskej spoločnosti.
Počet žiadateľov o azyl prekročil v r. 2003 po prvýkrát desaťtisícový limit, hoci
hranicu tisíc osôb prekročil len v r. 1999 (tabuľka 6):

12

Tabuľka 6. Prehľad vývoja žiadostí o azyl v SR v rokoch 1992-2004
Rok

Žiadatelia
o azyl

Udelený
Azyl

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004*
Spolu

87
96
140
359
415
645
506
1320
1556
8151
9743
10 358
10 736
44 112

56
39
55
68
129
65
49
27
11
18
20
11
7
555

Udelený azyl,
Neudelený
neskôr št.
azyl
občianstvo
0
0
0
20
0
32
0
57
4
62
14
84
22
36
2
176
0
123
10
130
47
309
49
421
11
1234
159
2684

Zastavené
konanie

V riešení

0
25
65
190
193
539
224
1034
1366
5247
8053
9788
10 967
37 691

31
43
31
75
106
63
260
343
400
3156
4516
4652
3182
3182

* = január až november
Zdroj: štatistiky Migračného úradu MV SR

Ako vidno z prezentovaných čísel, žiadatelia o azyl v SR neustále kvantitatívne
pribúdajú a r. 2004 nebol výnimkou. Avšak iba minimálnemu počtu z nich je v SR priznaný
azyl; od r. 1992 ku koncu novembra 2004 to bolo v prípade 714 osôb, z nich 159 osobám bolo
následne udelené štátne občianstvo SR. Podiel úspešných žiadateľov o azyl tak činí len 1,6 %.
Navyše kým pomer počtu nelegálnych migrantov ako aj počtu žiadateľov o azyl k počtu
obyvateľov krajiny vykazuje na Slovensku spomedzi štátov strednej a východnej Európy
jedny z najväčších hodnôt, čo sa týka udelených azylov, je to presne naopak (UNHCR
Statistical Yearbook..., 2004).
Tieto okolnosti sú často predmetom kritiky mimovládnych organizácií,
medzinárodných inštitúcií či samotných migrantov. Zodpovedné autority sa obhajujú
dôsledným uplatňovaním ustanovení Ženevskej konvencie a zákona o azyle (č. 480/2002
Z.z.), ale aj skutočnosťou, že žiadatelia v podstate nemajú záujem o získanie azylu v SR, čo je
evidentné z počtu zastavených konaní o azyl. V týchto prípadoch žiadatelia zjavne opustili
dobrovoľne územie Slovenska, pretože šlo o ekonomických migrantov, pre ktorých je SR len
tranzitnou krajinou, v ktorej sa zdržia krátko a snažia sa dostať do Rakúska, Nemecka a
ďalších krajín západnej Európy. Možno vysloviť názor, že utečencom s opravdivým záujmom
o získanie azylu v SR by tento naozaj mohol byť udeľovaný o niečo veľkorysejšie, napríklad
častejšie z humanitárnych dôvodov. Je to však tiež otázka stále absentujúcej novej migračnej
politiky štátu, reflektujúcej aktuálny stav a pravdepodobný vývoj v oblasti zahraničnej
migrácie na Slovensku, a samozrejme potreby navýšenia finančných prostriedkov určených na
dostatočnú a kvalitnú integráciu vyššieho počtu utečencov v SR než dosiaľ.
Pokiaľ ide o rozdelenie žiadateľov o azyl podľa kontinentu, z ktorého pochádzajú,
suverénne vedie Ázia – v rokoch 2001-2004 okolo 85 až 90 % žiadateľov prišlo práve z nej
(pričom tu sú zarátaní o. i. aj občania Ruskej federácie z Čečenska), z krajín Európy žiada o
azyl v SR cca 10 %, 1-4 % pripadajú na Afriku a len nepatrný zvyšok na Ameriku. Desať
najsignifikantnejších krajín, z ktorých sa v poslednom období regrutuje najväčší počet
žiadateľov o azyl v SR, demonštruje tabuľka 7. Ako možno z nej dešifrovať, štruktúra krajín
žiadateľov o azyl prechádza prirodzenou modifikáciou v reflexii na zmeny politickej a
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ekonomickej situácie vo svete. Počet utečencov z Afganistanu a Iraku pozvoľna klesá, na
druhej strane markantne stúpajú počty Indov, Rusov (najmä Čečencov), obyvateľov
Moldavska, Pakistanu a osôb z bývalých zakaukazských republík ZSSR.
Takmer 85 % žiadateľov o azyl v SR tvoria muži a okolo 40 % žiadateľov je vo
vekovej kategórii 18-25 rokov. Údaje zo Slovenska tak potvrdzujú skúsenosti získané z iných
imigračných krajín, a to, že typický profil žiadateľa o azyl je – muž, mladý a slobodný
(Divinský, 2004a).
Tabuľka 7. Desať najvýznamnejších krajín podľa počtu žiadateľov o azyl v SR r. 2002-2004
Štát

r.2002

Čína
Afganistan
India
Irak
Bangladéš
Rusko
Moldavsko
Vietnam
Somálsko
Pakistan

Počet
žiadateľov
1764
1669
1611
1245
1032
618
266
220
199
168

Štát

r.2003

Rusko
India
Čína
Arménsko
Afganistan
Moldavsko
Gruzínsko
Bangladéš
Irak
Pakistan

Počet
žiadateľov
2653
1653
1080
758
627
587
582
558
475
307

Štát r.2004*
India
Rusko
Čína
Gruzínsko
Pakistan
Moldavsko
Bangladéš
Afganistan
Vietnam
Arménsko

Počet
žiadateľov
2900
2302
1113
942
740
737
525
370
150
137

* = január až november
Zdroj: štatistiky Migračného úradu MV SR

V kategórii osôb s udeleným azylom, resp. získaným štátnym občianstvom SR
dominovali koncom r. 2004 osoby pochádzajúce z Afganistanu, Iraku, Juhoslávie, Rumunska,
Bosny a Hercegoviny, Arménska, Ruska a Angoly. Obvykle nadobúda štátne občianstvo SR
osoba, ktorá má nepretržitý trvalý pobyt na území Slovenskej republiky aspoň 5 rokov a
ovláda slovenský jazyk, resp. nebola počas uplynulých 5 rokov právoplatne odsúdená za
úmyselný trestný čin (§ 7 zákona č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve SR v znení neskorších
predpisov), čo je skutočnosť, ktorú pozitívne hodnotia aj medzinárodné organizácie
(kontinuálne dotazníkové zisťovanie migračnej situácie v SR autora tohto textu).
Migranti sa môžu na území SR zdržiavať podľa zákona č. 480/2002 Z.z. aj ako
odídenci, keď sa im na území SR poskytne dočasné útočisko za účelom ochrany pred
vojnovým konfliktom v krajine pôvodu. V r. 1993-1997 udelila vláda SR dočasné útočisko
cca 2400 občanom z Bosny a Hercegoviny a r. 1999 približne 500 odídencom z Kosova.
Slovenská republika poskytuje tiež humanitárnu pomoc formou presídlenia. V r. 19931999 bola táto poskytnutá obyvateľom slovenského pôvodu z oblasti Černobyľu na Ukrajine.
Títo presídlenci získali na území SR trvalý pobyt a rovnaké právne postavenie ako občania
SR, s výnimkou volebného práva a brannej povinnosti. V rámci presídlenia bolo z Ukrajiny
do SR presťahovaných vyše 1200 osôb.
Negatívnym, ale očakávaným faktom je citeľný rast počtu utečencov - maloletých detí
nájdených na území Slovenskej republiky z akýchkoľvek dôvodov bez sprievodu blízkej
dospelej osoby. Len od r. 2002 sa ich medzi žiadateľmi o azyl objavilo vyše 2200.
Problémom tejto kategórie migrantov je ich zvýšená zraniteľnosť a preto si vyžadujú
mimoriadnu pozornosť zo strany zainteresovaných subjektov z hľadiska úpravy ich právneho
postavenia i starostlivosti o nich v praxi.
Miera podávania opakovaných žiadostí o azyl v SR v r. 2004 v období od januára do
začiatku decembra dosiahla 18,7 % (informácie z MÚ).
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4.2. PRÁVNY RÁMEC
Fundamentálne princípy a právne normy, ktorými sa riadi slovenské azylové právo,
boli relatívne podrobne charakterizované v Súhrnnej správe o stave spoločnosti Slovensko
1998-1999 (Šikuta, 1999). Vývoj v posledných rokoch bol však v tejto sfére značne
dynamický, a to ako v dimenzii európskej, tak i národnej. Elementárne celosvetové
východiskové právne normy, ktorými sa azylový systém v SR riadi, zostávajú pochopiteľne
v platnosti. Je to Dohovor OSN o právnom postavení utečencov (Ženevská konvencia) s jej
dodatkovým Protokolom týkajúcim sa právneho postavenia utečencov (Newyorský protokol).
V európskom regionálnom kontexte majú veľký význam medzinárodné zmluvné právne
úpravy v oblasti azylu a utečeneckého práva existujúce v EÚ, ako aj rozhodnutia
niektorých orgánov EÚ, ktoré sú dôkazom vytvárania jednotnej praxe. Dôležitým v tomto
smere je najmä Dublinský dohovor z r. 1990, Smernica Rady č. 2001/55/ES o minimálnych
štandardoch na poskytovanie dočasnej ochrany v prípade hromadného prílevu vysídlených
osôb a o opatreniach na podporu rovnováhy úsilia medzi členskými štátmi pri prijímaní
takýchto osôb a znášaní z toho vyplývajúcich dôsledkov, Smernica Rady č. 2003/9/ES
ustanovujúca minimálne normy pre prijímanie žiadateľov o azyl, Smernica Rady č.
2004/83/ES o minimálnych normách pre uznanie a postavenie štátnych príslušníkov tretích
krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti ako utečencov alebo osôb, ktoré potrebujú
medzinárodnú ochranu z iných dôvodov, a o obsahu poskytnutej ochrany, ale aj Odporúčanie
Výboru ministrov Rady Európy č. 2003/5 členským štátom o opatreniach zaistenia žiadateľov
o azyl. Okrem toho kladne je tiež vnímané pristúpenie SR k Dohovoru Rady Európy o zrušení
víz pre utečencov, schválené uznesením vlády SR č. 1028/2003 a podpísané 3. 6. 2004;
dohovor uľahčuje cestovanie a pobyt v zahraničí osobám s priznaným štatútom azylanta.
V rámci prístupového procesu vyvstala pre SR potreba aproximovať jej právny
poriadok legislatíve EÚ i v súvislosti s udeľovaním azylu. Jednak nariadením vlády SR z 21.
4. 2004 sa modifikoval zoznam bezpečných tretích krajín a krajín pôvodu, ale hlavne bol
predchádzajúci zákon č. 283/1995 Z.z. (resp. jeho novelizácia č. 309/2000 Z.z.) o utečencoch
nahradený kvalitatívne novou právnou normou, a to zákonom č. 480/2002 Z.z. o azyle
s účinnosťou od 1. 1. 2003. Tento zaviedol nielen novú terminológiu (žiadateľ o azyl,
azylant), ale jeho účelom bolo predovšetkým dosiahnuť porovnateľný štandard SR
s vyspelými demokratickými štátmi EÚ implementujúc základné ustanovenia rezolúcií a
odporúčaní Európskej únie o azyle.5 Integrácia SR do EÚ si ešte pred 1. 5. 2004 vyžiadala
ďalšiu harmonizáciu právnej úpravy azylu v SR s komunitárnym právom a aktualizáciu
niektorých ustanovení zákona vzhľadom na skúsenosti vyplývajúce z aplikačnej praxe
(zabránenie zneužívania azylovej procedúry, rozšírenie okruhu osôb, ktorým sa udeľuje azyl
na účel zlúčenia rodiny atď.) definovaných novelami zákona č. 606/2003 Z.z., resp. hlavne č.
207/2004 Z.z.
Dňa 29. 9. 2004 bolo vládou SR schválené uznesenie č. 912/2004 k ďalšiemu návrhu
novely zákona o azyle, viac zefektívňujúcej azylové konanie v SR. Táto novela by mala
nadobudnúť účinnosť 1. 2. 2005; jej meritom je napríklad umožnenie prístupu žiadateľa
o azyl na trh práce (ak sa právoplatne nerozhodlo v konaní o udelenie azylu do 1 roka od
začatia konania), lekárske overovanie vekovej hranice žiadateľov v sporných prípadoch
maloletých cudzincov, zriadenie osobitného azylového zariadenia pre „neprispôsobilých“
žiadateľov a i. Práve proti úmyslu vybudovať uvedené zariadenie však už protestovali
Zastupiteľský úrad UNHCR v SR a Slovenský helsinský výbor, keďže z ich pohľadu
navrhovaná novela nevymedzuje jednoznačne pojem osobitné azylové zariadenie, nie je z nej
zrejmé, kto bude rozhodovať o umiestnení žiadateľov do takého zariadenia a aké obmedzenia
im z toho budú vyplývať, a hrozí diferencovaný prístup k žiadateľom o azyl, resp. ich
diskriminácia a zneužívanie zákona (EurActiv, 19. 11. 2004; Sme, 30. 11. 2004). Minister
vnútra SR V. Palko vidí opodstatnenosť zriaďovania osobitných zariadení práve kvôli
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narastajúcej agresivite niektorých skupín migrantov. „Ak niekto pácha násilie a trestnú
činnosť, musíme ho umiestniť do osobitných táborov a tým chrániť aj ostatných žiadateľov o
azyl,“ povedal Palko (Sme, 16. 11. 2004).
4.3. DUBLINSKÝ DOHOVOR A EURODAC
SR sa zaviazala prijať a aplikovať ku dňu nadobudnutia právoplatnosti zmluvy
o pristúpení do EÚ viaceré právne normy v oblasti azylu. Medzi najrelevantnejšie patrí
Dohovor určujúci štát zodpovedný za preskúmanie žiadostí o azyl podaných v jednom z
členských štátov Európskych spoločenstiev, podpísaný 15. 6. 1990 (tzv. Dublinský dohovor),
Nariadenie Rady č. 2003/343/ES ustanovujúce kritéria a mechanizmy na určenie členského
štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny
v jednom z členských štátov (tzv. Dublin II) s Nariadením Komisie č. 2003/1560/ES
ustanovujúcim podrobné pravidlá pre uplatňovanie predchádzajúceho nariadenia, Nariadenie
Rady č. 2000/2725/ES upravujúce zriadenie systému „EURODAC“ na porovnávanie
odtlačkov prstov na účinné uplatňovanie Dublinského dohovoru a Nariadenie Rady č.
2002/407/ES ustanovujúce určité pravidlá na vykonávanie tohto nariadenia. Esenciálnym
cieľom Dublinského dohovoru je snaha eliminovať prípady podávania duplicitných účelových
žiadostí o udelenie azylu vo viacerých štátoch EÚ naraz. Žiadosť o azyl tak posudzuje vždy tá
krajina, cez ktorú sa utečenec ako prvú dostal na územie EÚ. Osoba, ktorej zamietli žiadosť
v niektorej členskej krajine, je v podstate automaticky zamietnutá aj v ostatných. Dublin II z
18. 2. 2003 síce nahradzuje Dublinský dohovor, vecne sa však od neho zásadne nemení.
Vláda SR schválila Dublinský dohovor 10. 2. 2004 svojím uznesením č. 112/2004.
Okrem nesporných pozitív však prináša táto právna norma pre Slovensko bezpochyby tiež
nárast migrantov, tentoraz smerom zo západu. V zmysle Dublinu nám totiž členské krajiny
únie navracajú všetkých žiadateľov o azyl, ktorí vkročia na územie EÚ cez Slovensko, resp.
ktorí požiadali oň v SR, ale následne z územia krajiny odišli. Analogicky Slovensko môže
vracať žiadateľov o azyl tým členom EÚ, cez územie ktorých k nám títo prišli. Avšak
vzhľadom na dominujúci tok migrantov v smere od východu na západ je evidentné, že
prevažuje prvá alternatíva. Ako skonštatovali experti z holandského Imigračného a
naturalizačného úradu po ukončení 16-mesačného twinningového projektu Phare na podporu
uplatňovania Dublinského dohovoru, Slovensko sa z nových členských štátov Európskej únie
najlepšie pripravilo na implementáciu nariadení o rozdeľovaní žiadateľov o azyl v rámci únie
(Sme, 5. 11. 2004).
Na účinnú implementáciu Dublinského dohovoru slúži identifikačný systém
EURODAC. Ide o centrálnu európsku databázu odtlačkov prstov nelegálnych migrantov a
žiadateľov o azyl s centrom v Luxemburgu. Každý štát EÚ má vlastnú národnú centrálu
EURODAC. V SR sú na tento systém napojené pracoviská hraničnej a cudzineckej polície.
ÚHCP odoberá od 1. 5. 2004 odtlačky prstov každému nelegálnemu migrantovi, resp.
žiadateľovi o azyl v SR a zasiela ich na spracovanie do slovenskej centrály EURODAC.
Spracované údaje potom posiela slovenské ústredie (koncovým užívateľom je Migračný úrad
MV SR) do Luxemburgu, kde sa údaje porovnávajú. Už realita prvých mesiacov po spustení
systému dokazuje jeho opodstatnenie; k 22. 11. 2004 bolo podľa Migračného úradu zistených
v iných krajinách EÚ 1769 osôb, ktoré na základe Dublinu prináležia do SR, z toho 284 osôb
sa na Slovensko už fyzicky vrátilo. Naopak 54 osôb bolo zo SR navrátených druhej strane.
Tento flagrantný nepomer bude jednoducho potrebné v dôsledku vyššie spomenutých
skutočností akceptovať i v budúcnosti.
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4.4. ĎALŠIE ASPEKTY AZYLOVEJ PROBLEMATIKY V SR
4.4.1. Inštitucionálne pozadie
V Slovenskej republike je inštitúciou zodpovednou za zabezpečovanie komplexnej
starostlivosti o žiadateľov o azyl ako aj o samotných azylantov Migračný úrad Ministerstva
vnútra SR. V súhrne úrad predovšetkým rozhoduje o udelení azylu, zaisťuje integráciu
azylantov do spoločnosti, poskytuje starostlivosť uvedeným kategóriám osôb pokiaľ ide o
ubytovanie, zamestnanie, jazykovú prípravu, vzdelávanie, sociálne a zdravotné zabezpečenie,
ďalej spolupracuje pri plnení úloh v danej oblasti s Úradom Vysokého komisára OSN pre
utečencov či mimovládnymi organizáciami a pripravuje koncepcie k migračnej politike štátu
(Stručná informácia..., 2004).
Žiadatelia o azyl sú počas azylovej procedúry umiestnení do zariadení Migračného
úradu – utečeneckých táborov. V súčasnej dobe (koniec r. 2004) sa ich nachádza na území SR
šesť. Záchytné utečenecké tábory sú v Adamove-Gbeloch, Rohovciach, Opatovskej Novej Vsi
a Vlachoch, zariadenia v Brezovej pod Bradlom a Gabčíkove majú pobytový charakter.6 Pre
osoby s udeleným azylom je určené tzv. integračné stredisko vo Zvolene. Tábor v Opatovskej
Novej Vsi bol otvorený na jar 2003, zariadenie vo Vlachoch 1. 5. 2004. V r. 2006 sa plánuje
otvorenie ďalšieho záchytného utečeneckého tábora v Humennom. Týmito krokmi reaguje
Ministerstvo vnútra SR o. i. na početné kritiky ešte nedávnej praxe pri zriaďovaní
utečeneckých táborov výlučne na území západného Slovenska v blízkosti hranice, odkiaľ je
po úteku možnosť rýchleho presunu do Rakúska alebo ČR. Po dobudovaní tábora v
Humennom nebudú musieť byť navyše početní žiadatelia o azyl (väčšinou pôvodne zadržaní
nelegálni migranti, ktorí prišli z Ukrajiny) prevážaní z východu krajiny na západ a v prípade
neudelenia azylu tak budú čo najskôr transportovaní do štátu, z ktorého prišli (Hospodárske
noviny, 6. 4. 2004).
Obce, v katastroch ktorých sa nachádzajú tábory pre utečencov, boli r. 2004 podľa
zákona finančne zvýhodnené určitou kompenzáciou (cca 1500 Sk za každé lôžko na rok). Zo
zdrojov Migračného úradu boli na tento účel vyčlenené 3 mil. Sk. Paradoxná však bola
skutočnosť, že nie každá obec si tieto prostriedky nárokovala, čím pochopiteľne oslabovala
svoje príjmy.
Migračný úrad je rozpočtovou organizáciou Ministerstva vnútra SR. Jeho rozpočet je
ale v súvislosti s prudkým rastom žiadateľov o azyl v posledných rokoch viac než
nedostatočný. Je síce pravda, že v rokoch 1994-2002 sa pohyboval na úrovni cca 50 až 100
mil. Sk, r. 2003 dosiahol 130 mil., r. 2004 186 mil. a r. 2005 by mal činiť 311 mil. Sk (Trend,
20. 2. 2003; informácie z MÚ). Je to však nedostatočné navýšenie, ak si uvedomíme, že počet
žiadateľov len v období 1994-2003 vzrástol 74krát a narástla aj iná agenda.7 Ďalším
kardinálnym problémom je nízky počet zamestnancov Migračného úradu; koncom r. 2004
v ňom pracovalo 172 osôb, hoci objektívna potreba bola 211 osôb.8 Ministerstvo financií SR
však nesúhlasilo so zvýšením rozpočtu ani so zmenou systemizácie pracovných miest
(Hospodárske noviny, 28. 1. 2004). V svetle týchto faktov sa javí Migračný úrad výrazne
finančne i personálne prehliadaný.
Ďalším významným subjektom na úseku starostlivosti o utečencov na Slovensku je
Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). Zastupiteľský úrad UNHCR v SR
poskytuje v úzkej spolupráci s Migračným úradom a mimovládnymi organizáciami pomoc
a ochranu žiadateľom o azyl ako aj azylantom v ich integračnom procese, spolupracuje
s vládou pri vytváraní azylovej legislatívy, realizuje projekty zamerané na pozitívne
ovplyvňovanie verejnej mienky o utečencoch a pod. Zastupiteľský úrad UNHCR na
Slovensku mal koncom r. 2004 7 zamestnancov a rozpočet 600 tisíc US dolárov (informácie
z UNHCR); samotné programy a projekty UNHCR konkretizujú z jeho grantov partnerské
mimovládne organizácie. Ich aktivity sú zamerané napríklad na poskytovanie právneho,
sociálneho a psychologického poradenstva utečencom počas azylovej procedúry, realizáciu
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vzdelávacích, rekvalifikačných a podporných programov pre azylantov, materiálnu pomoc a i.
V r. 2004 pôsobili na území SR 4 zmluvné mimovládne organizácie UNHCR: Slovenský
helsinský výbor a Slovenská humanitná rada na západnom Slovensku, Björnsonova
spoločnosť na strednom Slovensku a Spoločnosť ľudí dobrej vôle na východe krajiny.
4.4.2. Udalosti v r. 2004: konflikt prístupov?
Leitmotívom na slovenskej azylovej scéne r. 2004 sa stalo množstvo (podiel)
udelených azylov. Táto otázka značne diferencovala postoje najdôležitejších inštitúcií v
oblasti azylu v SR a viedla dokonca k neskrývaným a citeľným tenziám medzi nimi. Od
začiatku roka do 30. 11. 2004 bol azyl udelený len 7 žiadateľom z celkového počtu 10 736
osôb. Ako konštatovalo UNHCR už na jar 2004 (EurActiv, 25. 3. 2004), za prvé 2 mesiace
tohto roku Slovensko neudelilo žiadnej osobe azyl a negatívne uzavrelo 173 žiadostí o azyl.
„Ide o trend, ktorý nemá v Európe obdobu,“ upozorňovalo UNHCR zdôrazňujúc, že
Slovensko sa nízkym počtom udelených azylov radí medzi štáty s najmenšou ochotou
prijímať na svojom území ľudí prenasledovaných z politických, náboženských či rasových
dôvodov. Analogicky skutočnosť, že počas prvých 3 mesiacov ani jeden žiadateľ nedostal v
SR azyl, vrhla podľa vedúceho zastupiteľského úradu UNHCR v Bratislave P. Nattu
pochybnosti na fungovanie azylového systému SR. „Slovenská republika udeľuje najmenej
azylov zo všetkých európskych krajín. V r. 2002 SR udelila azyl 6 % žiadateľov, v r. 2003 už
len 2 % a tento rok zatiaľ neudelila azyl nikomu. Pre porovnanie v štátoch Európy sa v
priemere udelí azyl 20 % žiadateľov“. Rozdiely sú údajne viditeľné najmä v počte azylov pre
občanov Ruskej federácie, z ktorých väčšina sú Čečenci. Na Slovensku nedostal r. 2003 a
zatiaľ ani r. 2004 azyl žiadny utečenec z Čečenska, pritom tu počas prvých 3 mesiacov r.
2004 tvorili ruskí, t.j. hlavne čečenskí žiadatelia v počte 620 osôb druhú najpočetnejšiu
skupinu žiadateľov o azyl po Indoch (HNonline.sk, 22. 4. 2004).
Ani koncom r. 2004 sa situácia v SR podľa UNHCR kvalitatívne nezmenila. Praktická
azylová politika SR bola naďalej reštriktívna, posudzovanie kritérií veľmi prísne (TA3, 26. 9.
2004). Miera udelenia azylu v SR bola najnižšia na svete. Tento stav naznačuje, že
„slovenský azylový systém má vážne nedostatky, nie je plne v súlade so štandardmi EÚ a
nesvedčí ani o tradične veľkorysom postoji Slovákov voči cudzincom“. Do konca septembra
2004 požiadalo v SR o azyl 9025 utečencov, čo bolo o 2838 viac ako za rovnaké obdobie r.
2003; zo všetkých žiadostí riešili štátne orgány 1083 prípadov a azyl pridelili len dvom
žiadateľom. Zastupiteľský úrad UNHCR pre porovnanie poukázal na to, že v susednom
Rakúsku je miera udelenia azylu až 56 %. V Poľsku do konca septembra zaevidovali 5232
žiadateľov a kladne posúdili 710 prípadov. „Je to neuveriteľný rozdiel v porovnaní so
situáciou na Slovensku,“ podčiarkol P. Natta (Pravda, 22. 10. 2004).
Na druhej strane sa Migračný úrad obhajuje nekompromisným rešpektovaním
Ženevskej konvencie a zákona o azyle pri rozhodovaní o udelení azylu konkrétnemu
žiadateľovi v SR (TA3, 8. 11. 2004). Azylové právo SR nie je o charite ani sociálnych
podmienkach (Trend, 20. 2. 2003), preto principiálnym kritériom na udelenie azylu je podľa
riaditeľa úradu B. Priecela individuálne prenasledovanie vo vlastnej krajine utečenca, resp.
politické a náboženské dôvody. Naopak ekonomické dôvody či vojnový stav v danej krajine
sa neuznáva. Slovensko zostáva pre migrantov hlavne tranzitnou krajinou, na našom území sa
zväčša nechcú usadiť. Preto v utečeneckých táboroch končia najmä osoby, ktorých zadrží
cudzinecká a hraničná polícia. Ak sa chcú vyhnúť deportácii do materskej krajiny, požiadajú
o azyl. „Z policajných zariadení tak prejdú do liberálnejšieho prostredia,“ uviedol B. Priecel
(HNonline.sk, 8. 10. 2004). Tieto tvrdenia možno ilustrovať niektorými faktami: zo
sumárneho počtu takmer 11 tisíc žiadateľov o azyl v SR od počiatku r. 2004 k 9. 12. 2004 už
vyše 10 tisíc dobrovoľne opustilo územie Slovenska a len 883 zostalo k tomuto dátumu
fyzicky prítomných v azylovej procedúre (informácie z MÚ).
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Pokiaľ ide o Čečencov (prípadne rovnako Gruzíncov), táto kategória osôb je naozaj
špecifická. Skúsenosti pracovníkov utečeneckých zariadení v SR nasvedčujú, že veľká časť
z nich má problémy s disciplínou, nespráva sa v súlade s vnútorným poriadkom táborov, resp.
zákonom (Minister vnútra SR V. Palko – TA3, 29. 9. 2004). Často ničia zariadenie, sú
agresívni, vyvolávajú konflikty s ostatnými žiadateľmi o azyl, napádajú aj zamestnancov
táborov. V pobytovom utečeneckom tábore Gabčíkovo dokonca vyvolali hromadnú
konfrontáciu s domácimi, ktorá vyvrcholila škodami na ich zdraví a majetku, v dôsledku čoho
sú viacerí Čečenci trestne stíhaní (Sme, 20. 2. 2004; Korzár, 22. 11. 2004). Prirodzene bolo by
chybou paušalizovať a posudzovať podľa toho celú skupinu en bloc.
UNHCR a Migračný úrad MV SR majú diametrálne odlišný pohľad tiež na celkovú
úroveň a funkčnosť azylového systému v SR, čo možno dokumentovať na ich postojoch
k tejto otázke. Už koncom r. 2003 upozornil vedúci zastupiteľského úradu UNHCR P. Natta
na hroziaci nápor migrantov do SR v najbližších mesiacoch (Hospodárske noviny, 26. 11.
2003). Od začiatku r. 2004 UNHCR svoju rétoriku ešte pritvrdilo a varovalo opakovane pred
hroziacim kolapsom azylového systému v SR (HNonline.sk, 3. 2. 2004; TA3, 4. 3. 2004;
EurActiv, 25. 3. 2004 a i.). Podľa UNHCR trendy r. 2004 len potvrdzujú prognózy UNHCR, z
ktorých vyplýva enormný rast počtu žiadateľov o získanie azylu v SR v najbližšom období.
Slovensko pritom údajne disponuje len zlomkom potrebných miest v utečeneckých táboroch a
nárastu žiadateľov o azyl nie sú prispôsobené ani počty odborníkov Migračného úradu.
„Upozorňovali sme na to Migračný úrad, ktorý je za riešenie zodpovedný. Už nie je o päť
dvanásť, ale dvanásť päť. Horí,“ povedal hovorca UNHCR Z. Mikeš (Formát, 7. 6. 2004).
Riaditeľ Migračného úradu B. Priecel však takéto tvrdenia odmietol. „Odborníci z
Európskej únie skonštatovali, že máme funkčný azylový systém a jediné, čo nám chýba, je
výrazné posilnenie administratívnych kapacít. Rozširujeme ich. To je však aj o peniazoch.“ B.
Priecel argumentuje, že nárast nie je radikálny, navyše ho predpokladali a pripravujú sa naň.
Pripúšťa, že ak bude počet žiadateľov o azyl neočakávane vysoký, bude treba prijať i
netradičné opatrenia, situáciu však v každom prípade zvládnu (tamtiež). „Žiadna humanitárna
katastrofa nehrozí,“ upokojuje B. Priecel. Okrem toho údajne Migračný úrad vypracoval pre
vládu „zásuvkový materiál“ pre mimoriadnu situáciu. SR bude schopná si vzájomne pomôcť
aj so susednými krajinami. Momentálne je denná kapacita v táboroch pre utečencov 1600
lôžok, obsadených miest je 1034 (október 2004). Úrad plánuje rozšíriť kapacity v svojich
zariadeniach do r. 2006 až na 3000 miest (HNonline.sk, 8. 10. 2004). Možno len dúfať, že
naozaj žiadne nečakane početné vlny migrantov územie SR nezasiahnu a krízový režim
nebude musieť byť zavedený...
V súvislosti s turbulentným vývinom na politickej scéne Ukrajiny v novembri
a decembri 2004 analytik Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku I. Samson
konštatoval, že Slovensko musí v prípade násilného konfliktu v tejto krajine počítať s masami
utečencov, ale zároveň že na túto skutočnosť nie je pripravené, lebo už dnes je na tom s
udeľovaním politického azylu „biedne“ (Sme, 30. 11. 2004). Naproti tomu podľa hovorkyne
Ministerstva vnútra SR A. Koišovej je Slovensko na potencionálne migračné vlny z Ukrajiny
pripravené. Pokiaľ by tam nastala väčšia kríza, SR by mala zvládnuť poskytnutie útočiska asi
12 tisícom ukrajinských utečencov, ktorí by boli umiestnení prevažne v zariadeniach rezortu
obrany (Sme, 6. 12. 2004).
Čo sa teda týka niektorých najakútnejších problémov azylovej politiky a praxe SR v r.
2004, je vidieť, že názory a prístupy relevantných subjektov k nim sa markantne líšia. Je
potrebné však v každom prípade počítať s ďalším nárastom žiadateľov o azyl v SR, kladúcim
požiadavky na jeho solídne personálne, právne, materiálno-technické i finančné zvládnutie v
nadchádzajúcom období. Zároveň by bolo snáď vhodné zatraktívniť viac azylový systém SR
pre osoby s už udeleným azylom, t. j. azylantov. Ako vyplýva totiž z niektorých empirických
údajov, vyše polovica azylantov sa na území SR už nenachádza (kontinuálne dotazníkové
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zisťovanie migračnej situácie v SR autora tohto textu). Ako príčiny odchodu uvádzajú najmä
ťažkosti s hľadaním vhodnej práce a bývania na Slovensku (predovšetkým na vidieku
a v malých mestách), ponuku lepšie platenej práce v krajinách západnej Európy, ako aj
celkovú negatívne profilovanú politicko-kultúrnu klímu a prevládajúcu verejnú mienku voči
imigrantom v SR.
5. CUDZINCI S POVOLENÝM POBYTOM NA ÚZEMÍ SR
Táto kategória osôb sa v kontexte zahraničnej migrácie občas prehliada alebo
neštuduje dôkladne. Je to spôsobené tým, že vonkajšie atribúty spojené s touto skupinou sa
spoločensky tak citeľne, bezprostredne a urgentne nemusia manifestovať ako u predošlých
skupín migrantov. U cudzincov s povoleným pobytom sa akcentujú skôr dopady ich
existencie a aktivít na autochtónnu spoločnosť než samotné rysy priestorovej mobility.
Napriek tomu dynamiku, postavenie a význam týchto migrantov - cudzincov v danej krajine
možno skúmať v rámci zahraničnej migrácie, s prihliadnutím na skutočnosť, že ich pohyb
a vykonávané aktivity majú odlišný ráz a dĺžka ich pobytu je rôznorodá. Nie inak je to aj v
Slovenskej republike (Divinský, 2004b).
5.1. KVANTITATÍVNY VÝVOJ A PÔVOD CUDZINCOV S POVOLENÍM NA POBYT
Kvantitatívny vývoj počtu cudzincov s povoleným pobytom v SR (na základe zákona
č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov je cudzincom každý, kto nie je štátnym občanom
Slovenskej republiky) sa vyznačuje rozdielnym charakterom než u nelegálnych migrantov
či žiadateľov o azyl. V prvom rade tu títo cudzinci existovali v menšej miere už aj
v minulosti, takže nie sú v krajine po zmene politického systému relatívne novým fenoménom
ako ostatné kategórie migrantov. Nielen v dôsledku tejto okolnosti sa podstatne líši i štruktúra
krajín ich pôvodu. Okrem toho zvyšovanie ich počtov v priebehu poslednej dekády nie je ako ilustruje tabuľka 8 - tak jednoznačné. Z demonštrovaných čísel je zrejmé, že po určitom
náraste cudzincov v počiatočnom období samostatného Slovenska možno od r. 1998
pozorovať skôr ich stagnáciu a od októbra 2004 dokonca frapantný pokles ich stavu v SR.
Podľa informácií z ÚHCP, v tomto mesiaci totiž boli spomedzi nich nielen vyňatí tzv.
zahraniční Slováci, ale predovšetkým štatistika cudzincov bola „očistená“ a početné
duplicitné prípady boli odstránené. Vďaka tomu tak ale hodnoty za jednotlivé mesiace a roky
nie sú dostatočne komparabilné. Zároveň tento fakt evokuje otázku kvality systému
registrácie osôb-cudzincov s povolením na pobyt v SR... V súčasnosti títo cudzinci
reprezentujú cca 0,4 % z celkového počtu obyvateľov SR. V medzinárodnom porovnaní je to
veľmi nízka hodnota; napríklad v Českej republike dosiahol koncom r. 2004 podiel cudzincov
s povoleným pobytom na celej populácii štátu až 2,3 % (Události ČT1, 7. 11. 2004). Na 1000
obyvateľov tak v SR pripadajú len 4 cudzinci, kým v ČR vyše 23.
Tabuľka 8. Vývoj počtu cudzincov s povoleným pobytom v SR v rokoch 1994-2004
Rok
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003 2004*
Počet 16 946 21 909 21 482 26 424 28 419 29 488 28 801 29 418 29 505 29 219 21 704
* = stav ku koncu októbra
Zdroj: štatistiky Úradu hraničnej a cudzineckej polície P-PZ

Aktuálna štruktúra desiatich početne najviac zastúpených krajín pôvodu cudzincov
s povolením na pobyt v SR podľa jednotlivých kategórií povoleného pobytu je znázornená v
tabuľke 9. Ako vidno, medzi štátmi s najväčším počtom cudzincov v SR možno vcelku
prirodzene nájsť temer všetky susedné krajiny, s intenzívnymi pracovnými a rodinnými
väzbami na Slovensko, pričom dominuje Ukrajina a Česká republika, nasledovaná Poľskom a
Maďarskom.
Ďalšie
podskupiny
tvoria
krajiny
s
početnejšou
slovenskou
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minoritou/slovanským národom s imigračnými tradíciami smerom na Slovensko (do
septembra 2004 hlavne Rumunsko a Srbsko/Juhoslávia, koncom roka skôr Bulharsko, ale i
Chorvátsko, Macedónsko), krajiny s historicky sformovanými komunitami na území SR
(Rusko, Vietnam, najnovšie aj Čína) a v poslednom čase sa zvyšujú aj stavy cudzincov z
niektorých západoeurópskych krajín (nielen uvedené Nemecko a Rakúsko, ale tiež Taliansko,
Veľká Británia, Francúzsko) či z USA. I z tohto krátkeho prehľadu vidno, že štruktúra štátov,
z ktorých pochádzajú najviac zastúpené komunity cudzincov s povoleným pobytom na
Slovensku je signifikantne odlišná oproti štruktúre krajín pôvodu nelegálnych migrantov
a žiadateľov o azyl v SR.
Tabuľka 9. Štáty s najväčším počtom cudzincov s povoleným pobytom v SR r. 2004*
Štát /druh pobytu

trvalý

Ukrajina
Česká republika
Poľsko
Maďarsko
Rusko
Nemecko
Vietnam
Bulharsko
USA
Rakúsko

3186
3127
2275
1458
799
674
352
533
204
387

dlhodobý prechodný registrovaný tolerovaný
23
3
0
0
0
0
1
0
0
1

792
424
106
48
416
37
527
105
424
22

1
1
4
0
0
191
1
0
0
129

19
9
1
3
1
0
1
0
0
0

Súhrn
4021
3564
2386
1509
1216
902
882
638
628
539

* = ku koncu októbra
Zdroj: štatistiky Úradu hraničnej a cudzineckej polície P-PZ

Pokiaľ ide o ďalší vývoj v kategórii týchto migrantov v SR, po spomenutej eliminácii
duplicitných prípadov ich registrácie sa ďalšie zmeny očakávajú skôr v ich štruktúre. Ako
bolo vyššie ukázané na konkrétnych číslach, počet cudzincov s povolením na pobyt stagnuje
v krajine už dlhšie. Príčiny tohto stagnačného trendu nie sú jednoznačné a existujú naň dva
kontradikčné názory. Niektoré, zväčša štátne inštitúcie deklarujú, že o povolený pobyt v SR
nie je zo strany cudzincov príliš veľký záujem, a to z rozličných dôvodov. Predsa len
Slovensko ako v zásade najmenšia, ekonomicky najslabšia a určite i najmenej známa krajina
v stredoeurópskom regióne nepredstavuje pre jedinca napríklad z ďalekého, tisíce kilometrov
vzdialeného štátu osobitne atraktívnu destináciu. Ani komunity tu už etablovaných krajanov
(až na ojedinelé výnimky) nie sú tak početne silné – a teda potencionálne nápomocné – ako
v okolitých štátoch. V tomto vstup Slovenska do EÚ prakticky len málo mení.
Na druhej strane príslušníci viacerých cudzineckých komunít v SR naznačujú
neochotu príslušných orgánov SR intenzívnejšie udeľovať povolenia na pobyt či prácu
cudzincom najmä z ekonomicky menej rozvinutých krajín, spredmetnenú občas v istých viac
či menej reštriktívnych až údajne diskriminačných opatreniach a kladení umelých prekážok v
procese získavania povolenia. Naviac dopady momentálnych sociálnych a hospodárskych
reforiem v SR nevytvárajú priaznivú klímu pre ekonomicky slabších podnikateľov či
zamestnancov z radov cudzincov s už udeleným povolením na pobyt a tak ich podporujú v
rozhodnutí odísť z krajiny (kontinuálne dotazníkové zisťovanie migračnej situácie v SR
autora tohto textu). Je potrebná dôkladnejšia analýza, do akej miery sa všetky tieto faktory
synergicky odrážajú v demonštrovaných hodnotách a či budú naďalej pôsobiť aj po vstupe
Slovenskej republiky do EÚ.
Čo sa však týka vývoja štruktúry cudzincov v SR podľa druhu povoleného pobytu,
resp. krajín pôvodu, táto sa v poslednej dobe citeľne mení. Keďže registrovaný pobyt bol
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určený zo zákona č. 48/2002 Z.z. pre cudzincov - štátnych príslušníkov členských štátov EÚ
v období pred vstupom SR do únie, počet osôb s týmto pobytom v r. 2003 a do 1. 5. 2004
rapídne vzrastal. Avšak po vstupe SR do EÚ majú občania členských krajín EÚ právo na
trvalý pobyt na území Slovenska. Z tohto dôvodu sa od 1. 5. 2004 registrované pobyty už
neudeľujú a počet osôb s týmto druhom pobytu v SR zreteľne z mesiaca na mesiac klesá.
Kategória dlhodobého pobytu „dobiehala“ z prechádzajúcej právnej úpravy a preto sa počet
osôb s týmto druhom pobytu postupne v priebehu roka znižoval; k dramatickému poklesu
resp. takmer úplnému zániku tejto kategórie došlo v októbri 2004 (koncom septembra činil
počet osôb s povoleným dlhodobým pobytom v SR ešte 2886, koncom októbra už len 30).9
Naopak, od začiatku r. 2004 rastú počty trvalých pobytov u cudzincov, predovšetkým u osôb
pochádzajúcich z krajín západnej Európy, ktorí v SR stále viac vykonávajú pracovné aktivity
v terciárnom a kvartérnom sektore (kvalifikovaní manažéri, experti, poradcovia, reprezentanti
firiem, lektori, vedci a pod.). Je možné tiež predpokladať, že počet nízko kvalifikovaných
pracovných síl z krajín mimo EÚ (z Balkánu, východnej Európy, Ázie), ktorým bol predtým
udeľovaný prechodný či trvalý pobyt, bude klesať. Napokon relatívne prudko rastie počet
osôb s tolerovaným pobytom; najviac je medzi nimi momentálne Ukrajincov.
Atraktivitu jednotlivých regiónov SR pre cudzincov s povolením na pobyt
dokumentujú údaje ku koncu októbra 2004 ako výsledok dlhodobých trendov. Cudzinci
preferujú pre miesto svojho trvalého alebo prechodného pobytu Bratislavský kraj, a to najmä
hlavné mesto SR. V tomto kraji žilo až 26 % z celkového počtu cudzincov na Slovensku, cca
18 % si zvolilo Košický kraj. V ostatných krajoch, s výnimkou Trenčianskeho, je podiel
cudzincov vyrovnaný a pohybuje sa okolo hodnoty 10 %. Až 69 % všetkých cudzincov
uprednostňuje vcelku logicky pre svoj pobyt v SR mestá, okolo 31 % vidiek (Jurčová a kol.,
2003).
5.2. PRÁVNE POZADIE
Pozitívnym krokom v oblasti udeľovania povolení na pobyt pre cudzincov v SR bolo v
poslednom období transponovanie a rešpektovanie právnych noriem Európskej únie, ako
napríklad Smernice Rady č. 2002/90/ES definujúcej napomáhanie neoprávneného vstupu,
tranzitu a pobytu, Rámcového rozhodnutia Rady č. 2002/946/SVV o posilnení trestného
systému na zabránenie napomáhaniu neoprávneného vstupu, tranzitu a pobytu, Nariadenia
Rady č. 2002/1030/ES ustanovujúceho jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych
príslušníkov tretích krajín, Smernice Rady č. 2003/109/ES o právnom postavení štátnych
príslušníkov tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom, Smernice Európskeho
parlamentu a Rady č. 2004/38/ES o práve občanov únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa
pohybovať a zdržiavať na území členských štátov, ďalej Dohovoru Rady Európy o účasti
cudzincov na verejnom živote na miestnej úrovni, Odporúčania Rady Európy č. 2001/1500
o účasti imigrantov a cudzincov na politickom živote v členských štátoch Rady Európy,
Odporúčania CLRAE Rady Európy č. 2002/115 o účasti cudzincov na miestnom verejnom
živote: poradné orgány, Odporúčania Rady Európy č. 2004/153 o pakte pre integráciu
a účasť prisťahovalých osôb v európskych mestách a regiónoch, ako aj prijatie nového zákona
o pobyte cudzincov s jeho novelizáciami, čím Slovenská republika postupne v r. 2002-2004
aproximovala svoj právny poriadok právnym normám EÚ.
Prijatiu kvalitatívne nového zákona o pobyte cudzincov na území SR predchádzal stav,
kedy predošlé právne nástroje (zákon č. 73/1995 Z.z. o pobyte cudzincov, v zmenách
a doplnkoch zákonmi č. 73/1995 Z.z. a predovšetkým č. 69/2000 Z.z.) prestávali postačovať
jednak kvôli podstatnému zvýšeniu migrujúcich cudzincov na území SR a nutnosti riešenia
najakútnejších problémov, jednak v súvislosti s potrebou harmonizácie slovenského práva
s právnymi predpismi upravujúcimi cudzinecké právo v EÚ. Preto bol dňa 13. 12. 2001
prijatý nový zákon NR SR č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov s účinnosťou od 1. 4. 2002.
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Podľa tohto zákona sú v SR definované tri druhy pobytu cudzincov - prechodný, trvalý
a tolerovaný pobyt.10 Ďalej o. i. zákon osobitne a nadštandardne riešil pobyt občanov
členských štátov Európskej únie na území SR; v rámci neho títo mali právo na prechodný
pobyt na území SR len na základe registrácie. Zákonom 48/2002 sa tiež vytvorili lepšie
mechanizmy na potláčanie nelegálnej migrácie, kontrolu pobytu a vyhosťovanie cudzincov za
podmienky rešpektovania slobody pohybu a pobytu, štandardizoval sa úsek poskytovania víz
a i.
Niektoré upresnenia zákona 48/2002 týkajúce sa najmä administratívneho vyhostenia
cudzinca v súlade s Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd
boli obsiahnuté následne v zákone č. 480/2002 Z.z. o azyle, avšak principiálnejšou
novelizáciou zákona o pobyte cudzincov bol zákon č. 606/2003 Z.z., ktorý nadobudol
účinnosť 1. 1. 2004 (resp. niektoré ustanovenia až 1. 5. 2004). Týmto zákonom bola vykonaná
implementácia celého radu právnych noriem EÚ, ktoré sú pre SR záväzné odo dňa jej vstupu
do únie. V právnej úprave cudzineckého práva došlo ku kardinálnej zmene v tom, že rozdelila
cudzincov do dvoch základných kategórií, a to na štátnych príslušníkov členských štátov
Európskeho hospodárskeho priestoru a na ostatných cudzincov. V súčasnosti je pripravovaná
ďalšia novelizácia zákona o pobyte cudzincov v SR, ktorá má zabezpečiť úplnú
implementáciu Schengenského acquis I. kategórie do právneho poriadku krajiny.
Povoľovanie pobytov cudzincov na území Slovenskej republiky, cudzinecký režim
a pasová agenda spadajú pod Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného
zboru s jeho hierarchicky podriadenými zložkami.
5.3. CUDZINCI V SR – MÝTY A REALITA
Ako sa adaptovali cudzinci v slovenskom prostredí a aké sú ich vzťahy s domácim
obyvateľstvom? V tejto sfére prevláda viacero skreslených pohľadov, hlavne zo strany
majoritnej spoločnosti. Bežní obyvatelia SR vyjadrujú viac-menej znepokojenie z ich
prítomnosti, a to obzvlášť zo šírenia chorôb a kriminality osobami cudzieho pôvodu v krajine,
nerozlišujúc pritom medzi nimi. Ako dokázal nedávny výskum (Divinský, 2004a), pokiaľ ide
o zdravotný stav migrantov všeobecne, nie sú obavy na mieste. Je pravda, že relatívne
rizikovou skupinou sú niektorí nelegálni migranti a žiadatelia o azyl najmä s infekčnými
chorobami, avšak títo sú od začiatku ich pobytu v SR umiestnení v karanténe v záchytných
zariadeniach ÚHCP alebo Migračného úradu, kde sú podrobení komplexnej lekárskej
prehliadke a patričnému liečeniu. Situácia u tisícov cudzincov v SR s povoleným pobytom je
diametrálne odlišná. Uvedený výskum preukázal, že u tejto kategórie neboli dosiaľ
zaznamenané žiadne odlišnosti v ich zdravotnom stave oproti domácej populácii; naopak, je
pre nich charakteristický nízky podiel hospitalizovaných pacientov a kratšia doba
hospitalizácie než u občanov SR. Čo sa týka výskytu rôznych socio-patologických javov u
cudzincov, ako napríklad drogová závislosť, samovraždy a pokusy o samovraždu, zistené
pohlavne prenosné ochorenia, potraty a pod., aj tu ide skôr o sporadické prípady, štatisticky
nesignifikantné.
Obdobne údajne rozsiahla trestná činnosť cudzincov na území SR je do veľkej miery
púhym mýtom, živeným xenofóbiou bežných občanov i niektorých policajných orgánov. Ako
demonštruje tabuľka 10, podiel trestných činov spáchaných cudzincami na všetkých
objasnených trestných činoch v danom roku neprekročil nikdy od vzniku samostatnej
Slovenskej republiky 4 %, skôr sa pohybuje v oveľa nižších hodnotách. Podiel prokuratúrou
stíhaných a napokon súdom odsúdených cudzincov je ešte výrazne nižší (Divinský, 2004a).
Určitý problém spôsobuje len štruktúra trestných činov cudzincov. Kým cudzinci
percentuálne menej ako je ich podiel na celkovej populácii štátu páchajú trestné činy vraždy,
únosu, znásilnenia, krádeže a i., tak zvýšenou mierou sa podieľajú predovšetkým na obchode
s drogami, ale aj prevádzačstve, krádežiach áut, výpalníctve či organizovanej prostitúcii
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(Csámpai - Haládik, 2002). Napriek všeobecnej mienke nelegálni migranti, ani žiadatelia
o azyl sa takmer vôbec nedopúšťajú kriminality v SR.
Tabuľka 10. Trestná činnosť cudzincov na území SR v r. 1993–2002
Rok

Objasnené
trestné činy spolu

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

52 981
51 327
49 153
45 116
43 642
45 658
47 067
47 107
50 818
55 212

Trestné činy
spáchané
cudzincami
569
937
1010
752
804
1177
1865
1634
1227
969

Podiel trestných
činov spáchaných
cudzincami (%)
1,1
1,8
2,0
1,7
1,8
2,6
4,0
3,5
2,4
1,8

Zdroj: Očenášová, 2001; Divinský, 2004a

Len pozvoľna sa rozvíjajú kultúrne vzťahy medzi cudzincami žijúcimi v SR a jej
občanmi. Na území SR pôsobilo v r. 2004 viacero združení a spolkov osôb, azylantov,
študentov, podnikateľov arabského, latinoamerického, afrického príp. vietnamského pôvodu,
ale tieto sú pomerne izolované, ťažko prístupné pre verejnosť a ľudí nepochádzajúcich
z príslušnej komunity, s minimom oficiálnych kontaktov. Zjavným protikladom je Združenie
Afgancov na Slovensku, ktoré poskytuje rôznu pomoc nielen svojim rodákom, ale organizuje
kultúrne, športové, informačné a iné podujatia, na ktorých sú vítaní aj občania SR. Otázkou
ale zároveň je, do akej miery majú obyvatelia Slovenska záujem o prehlbovanie vzájomných
kultúrnych kontaktov. Vcelku stále existuje medzi cudzincami s povoleným pobytom na
Slovensku a občanmi SR obojstranne veľký potenciál pre zlepšovanie kultúrnych vzťahov
a akceptáciu kultúrnej diverzity.
Cudzinci v SR majú v krajine Ústavou zabezpečenú slobodu náboženského vyznania.
V tomto kontexte sa zdala byť legitímna snaha časti moslimov v Bratislave ako sídle s ich
najväčšou koncentráciou v SR postaviť si na svojom pozemku už r. 2002 kultúrne centrum
s mešitou. Avšak kompetentné autority MČ Staré mesto zámer odmietli s argumentmi, že o. i.
v svojom rozhodnutí „prihliadajú aj na napätú medzinárodnú situáciu po 11. 9. 2001
spôsobenú vážnym konfliktom medzi islamským svetom a západnou civilizáciou“ (dialóg,
5/2002). Mešita doteraz nie je v SR zriadená, len menšie modlitebne.
V SR sa však aj na iných fórach možno stretnúť s názorom, že niektorí cudzinci tu
žijúci, opäť najmä moslimovia, predstavujú pre krajinu bezpečnostné riziko; časti z nich sa
obáva údajne i tajná služba. Na Slovensku žije pritom cca 2 tisíc osôb hlásiacich sa k islamu.
„Nemáme v úmysle nikomu vnucovať naše hodnoty, chceme len dodržiavať vlastné zvyky,“
poznamenal jeden z nich (Hospodárske noviny, 15. 10. 2004).
Pokiaľ ide o možnosť participácie cudzincov na občianskom živote v SR, významným
aktom vo vzťahu k nim bola už novelizácia Ústavy SR ústavným zákonom č. 90/2001 Z.z.,
ktorá im priznala právo voliť samosprávne orgány: „Cudzinci s trvalým pobytom na území
Slovenskej republiky majú právo voliť a byť volení do orgánov samosprávy obcí a do
orgánov samosprávy vyšších územných celkov.“ V r. 2004 schválila vláda SR v svojom
uznesení č. 621/2004 pristúpenie krajiny k Dohovoru Rady Európy o účasti cudzincov vo
verejnom živote na miestnej úrovni a 22. 9. 2004 s ním NR SR vyslovila súhlas.11 Oba tieto
akty sú cudzincami s povoleným pobytom v SR značne oceňované; konečne tak majú
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možnosť aktívnejšie sa zapojiť do života miestneho spoločenstva, čo bolo z ich strany žiadané
už skôr (kontinuálne dotazníkové zisťovanie migračnej situácie v SR autora tohto textu).
6.
POSTOJE
OBYVATEĽOV
SR
K
MIGRANTOM:
XENOFÓBIA,
DISKRIMINÁCIA, RASIZMUS?
Na zvyšujúcu sa mieru zahraničnej migrácie v SR a intenzívnejší rast počtov
imigrantov, predovšetkým žiadateľov o azyl a nelegálnych migrantov v poslednom období
začalo citeľnejšie reagovať aj domáce slovenské obyvateľstvo, médiá, politici, akademická
obec a ďalšie subjekty. Kým do r. 1998 neboli dôsledky migrácie v slovenskej spoločnosti
veľmi badateľné a teda ani príliš známe, po tomto roku a hlavne v posledných 2-3 rokoch
počas prípravy krajiny na vstup do EÚ a v súvislosti s potrebou prijímať nové právne normy
v tejto oblasti, spolu s masovejším prílivom migrantov rôzneho druhu sa začala profilovať
verejná mienka a názory bežných ľudí výraznejšie. Žiaľ nemožno povedať, že vnímanie tejto
kategórie ľudí je v SR prevažne pozitívne.
6.1. PRIESKUMY VEREJNEJ MIENKY
Táto téma nie je v odbornej literatúre často spracovávaná a ani v praxi sa jej nevenuje
patričná pozornosť. Zo starších materiálov je potrebné rozhodne spomenúť informatívnu
správu ŠÚ SR Rasizmus, xenofóbia, antisemitizmus a intolerancia vo vedomí obyvateľov
Slovenskej republiky vydanú v r. 1995, teda v čase, keď zahraničná migrácia do SR ani
zďaleka nedosahovala súčasné dimenzie. Napriek tomu už vtedy vyjadrila väčšina
respondentov názor, že utečenci a cudzinci páchajú na Slovensku trestnú činnosť (60 %
opýtaných), prispievajú k rastu nezamestnanosti (59 %), materiálna a sociálna pomoc by sa
mala radšej adresovať domácej populácii (78 %), nevyhnutnú pomoc im síce treba poskytnúť,
ale ich pobyt u nás im čo najviac skrátiť (vyše 50 %). Iba každý piaty obyvateľ Slovenska by
podporoval myšlienku výstavby azylového domu pre utečencov a imigrantov v blízkosti
svojho bydliska.
V r. 2000 realizoval Slovenský helsinský výbor Prieskum rasovej a etnickej tolerancie
žiakov a študentov na vybraných základných a stredných školách v Bratislave. Hoci prieskum
nebol zameraný primárne na vzťah voči migrantom, obsahoval otázky týkajúce sa i
cudzincov, konkrétne Afričanov (černochov), Arabov a Vietnamcov. Miera tolerancie k nim
bola síce oveľa vyššia ako napríklad voči Rómom, ale tiež nebola uspokojivá, najmä
u študentov stredných odborných učilíšť.
Jeden z najreprezentatívnejších prieskumov verejnej mienky uskutočnil Úrad
Vysokého komisára OSN pre utečencov na Slovensku v spolupráci s agentúrou Focus, a to
opakovane v r. 1998 a 2001. Išlo o prieskum postojov verejnosti k utečencom v SR
realizovaný na 1088, resp. 1020 respondentoch. Avšak keďže bežní obyvatelia príliš
nerozlišujú medzi kategóriami migrantov na našom území, výsledky prieskumu majú
univerzálnejší charakter. Porovnanie vývoja týchto postojov pri niektorých vybraných
tvrdeniach ukazuje tabuľka 11. Možno v skratke zhrnúť, že verejná mienka v SR
o utečencoch nebola veľmi pozitívna a ešte sa v priebehu 3 rokov mierne zhoršila. Opýtaní
síce vo väčšine uznávali potrebu prijímať utečencov a poskytovať im pomoc, ak ich k úteku z
domova viedli vážne dôvody a pretože sú v núdzi, ale ako vidno, podiel osôb súhlasiacich
s týmito tvrdeniami sa v danom období znížil. Obzvlášť je tento pokles znepokojujúco rýchly,
ak ide o akceptovanie utečencov na Slovensku (zo 75 % na 66 %). Na druhej strane vzrástol
podiel tých, ktorí spájajú pobyt utečencov v SR s negatívnymi dôsledkami na spoločnosť.
Týka sa to predovšetkým kriminality (temer 2/3 respondentov r. 2001) a nezamestnanosti (50
%); 60 % respondentov si myslí, že utečenci prinášajú rôzne choroby. Aj preto mnoho
opýtaných zastáva názor, že utečenci stoja náš štát veľa peňazí (bezmála ¾) a mali by sme ich
poslať čím skôr späť do krajiny ich pôvodu alebo do inej krajiny (51 %). Možno
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predpokladať, že názory verejnosti budú v treťom prieskume, pripravovanom na r. 2005, ešte
negatívnejšie.
Tabuľka 11.

Porovnanie súhlasu, resp. nesúhlasu respondentov s vybranými výrokmi o
utečencoch v prieskumoch UNHCR/Focus v r. 1998 a 2001

Tvrdenie
Utečencov by sme mali na Slovensku
prijímať a poskytovať im pomoc a ochranu,
ak ich k úteku z vlasti viedli závažné dôvody
Utečencom treba pomáhať, lebo sú to ľudia
v núdzi a potrebujú našu humanitnú pomoc
Utečencov, ktorí prídu na naše územie, by
sme mali čím skôr poslať späť do krajiny ich
pôvodu alebo ďalej do inej krajiny
Utečenci berú pracovné príležitosti našim
obyvateľom
Utečenci prispievajú k zvyšovaniu
kriminality na našom území

úplne + skôr
súhlasím (%)
1998
2001

skôr + vôbec
nesúhlasím (%)
1998
2001

neviem
(%)
1998
2001

74,9

66,3

20,7

26,4

4,4

7,3

68,5

66,8

26,5

26,3

5,1

7,0

49,5

51,0

42,1

37,7

8,5

11,3

49,3

49,7

40,3

38,2

10,4

12,0

57,4

62,9

27,1

23,1

15,4

13,9

Zdroj: Prieskum verejnej mienky pre UNHCR…, 1998 a 2001

Obdobne xenofobické postoje dominovali v niektorých ďalších výskumoch
z posledného obdobia. Napríklad zo sociologického výskumu európskych hodnôt vyšla
Slovenská republika ako dosť netolerantná a nepripravená krajina voči prisťahovalcom
(Hospodárske noviny, 30. 7. 2004). V ďalšom projekte Mladí ľudia a európska identita, na
ktorom za SR participovala Slovenská akadémia vied, respondenti uviedli, že by navrhnuté
skupiny migrantov „prijali len s istými obmedzeniami“, dokonca aj v prípade, ak by
pochádzali z členských krajín EÚ (Hospodárske noviny, 23. 6. 2004). Navyše v porovnaní s
európskymi rovesníkmi z iných štátov mladí Slováci prijímajú imigrantov najneochotnejšie.
Sami oslovení zahraniční migranti v rámci kontinuálneho dotazníkového zisťovania
migračnej situácie v SR, uskutočňovaného autorom tohto textu v r. 2003-2004 sú názoru, že
celkovo nemožno hovoriť o Slovensku a jeho domácich obyvateľoch priamo ako o rasistoch
(až na niektoré výčiny agresívnej extrémnej pravice). Majú však silný pocit, že Slováci
nemajú radi cudzincov a obávajú sa ich. Právne normy na zabezpečenie svojich práv hodnotia
ako dobré, ale ich dodržovanie v praxi už nie. Príležitostne sa stretávajú i s diskrimináciou,
hlavne pri hľadaní zamestnania, vo forme podhodnotených miezd pre manuálne pracujúcich
cudzincov z krajín na východ od nás, v podobe rozličných administratívnych obmedzení
a komplikácií, sociálnej izolácie v práci či mieste bydliska, nepriateľského správania alebo
poznámok voči nim na verejných miestach a v rôznych zariadeniach a pod. Analogické
skúsenosti potvrdzujú výpovede migrantov z niektorých mediálne známych prípadov (Sme,
28. 10. 2004; TA3, 8. 11. 2004; STV1, 16. 12. 2004).
6.2. POSTOJE K ZAHRANIČNÝM MIGRANTOM V PRAXI
Xenofobické až nepriateľské postoje k zahraničným migrantom sa jasne manifestovali
v r. 2003-2004 v niekoľkých kauzách. Najprv to bolo v Humennom, keď sa zverejnil zámer
zriadiť v meste ďalší záchytný utečenecký tábor v SR. Tento úmysel vzbudil u tamojších
obyvateľov preexponovanú nedôveru a strach, predovšetkým z nárastu trestnej činnosti,
možnosti ohrozenia bezpečnosti v meste a tiež zo zanesenia infekčných tropických chorôb
utečencami (Korzár, 5. 9. 2003). Obyvatelia s poslancami preto iniciovali petíciu proti
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umiestneniu zariadenia v meste. Ku koncu januára 2004 ju podpísalo takmer 9 tisíc
obyvateľov Humenného (Hospodárske noviny, 28. 1. 2004). Vytypovaný objekt je však vo
vlastníctve štátu, spravuje ho Migračný úrad MV SR, podľa stanoviska Ministerstva vnútra
spĺňa technické, zdravotné i bezpečnostné kritériá na zriadenie a tak prvý utečenecký tábor na
východnom Slovensku s kapacitou 600 miest by sa mal otvoriť v júni 2006 (TA SR, 15. 3.
2004).
Na ešte väčší odpor narazilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
v Poprade pri snahe otvoriť v meste alebo jeho okolí domov pre opustené deti a mladistvých
utečencov. Primátor mesta A. Danko povedal, že sa o tomto pláne dozvedel len náhodou,
Popradčania ho údajne prijali s nevôľou a on s nimi súhlasí (Formát, 7. 6. 2004). „Aj keď si
uvedomujem, že štát je povinný zriadiť takéto zariadenie, sme kategoricky proti tomu, pretože
do centra mesta a centra turistického ruchu takéto niečo nepatrí,“ konštatoval primátor (SITA,
16. 3. 2004). V konečnom dôsledku tak v meste toto zariadenie situované nebude. UNHCR
tvrdí, že celý problém vznikol v dôsledku absencie komunikácie, resp. serióznej vecnej
diskusie štátnej správy so samosprávou (TA3, 24. 3. 2004).
Uvedený domov sa nepodarilo umiestniť r. 2004 ani v Štôle (okres Poprad) či
Kunerade. Napokon ministerstvo vybralo novú lokalitu v katastri Trenčína. Malo by v ňom
byť už v najbližších mesiacoch umiestnených 16, neskôr viac osôb. Už i tu sa však proti
tomuto zariadeniu rozbehla petičná akcia, domáci sa boja najmä kriminality a zavlečenia
rôznych chorôb. „Pociťujeme obavy o život detí a blízkych, z dôvodu cudzokrajných chorôb
prenášaných ovzduším a telesným kontaktom,“ stojí v petícii (Sme, 5. 11. 2004). Petíciu za
desať dní podpísalo 600 obyvateľov dotknutej mestskej časti (Televízne noviny Markíza, 31.
10. 2004). Podľa posledných informácií, táto petícia bola trenčianskym mestským úradom
zamietnutá a prvé deti by mali do domova prísť vo februári (Sme, 1. 12. 2004).
Zdá sa, že zatiaľ najmenej problémovým sa javí zámer zriadiť obdobný špecializovaný
domov pre maloletých utečencov bez sprievodu v obci Čeľovce v okrese Trebišov. Domov
má začať fungovať už v marci r. 2005, jeho kapacita bude 30 detí, v extrémnych prípadoch
môže dočasne prijať naraz až 60 detí (Sme, 4. 11. 2004). Tu Ministerstvu práce, sociálnych
vecí a rodiny SR výrazne asistuje Spoločnosť ľudí dobrej vôle z Košíc. Napomohla aj pri
diskusii s predstaviteľmi miestnej samosprávy a hlavne pri argumentácii s občanmi na
verejnom zhromaždení; myšlienku podporili i kňazi a tak občanov, ktorí boli spočiatku proti,
nakoniec spolu presvedčili (Sme, 8. 11. 2004). Obec dostala na zriadenie detského domova už
aj prvé finančne prostriedky.
Tretia správa o Slovensku (2004) z dielne Európskej komisie proti rasizmu a
intolerancii upozorňuje o. i. na skutočnosť, že žiadatelia o azyl a azylanti v SR sa
v poslednom období stali viackrát obeťami rasovo motivovaných útokov. Aj keď od poslednej
správy nastal určitý pokrok, „stále znepokojivý je problém rasovo motivovaných útokov
skinheadov proti o. i. prisťahovalcom a žiadateľom o azyl.“ Podľa správy naviac v policajnom
zbore SR, ktorý má okolo 22 tisíc príslušníkov, je poverených výlučne riešením rasovo
motivovanej trestnej činnosti len 10 policajtov.
Prezentované fakty logicky vyúsťujú do otázky, v čom sú príčiny xenofóbie
a negatívneho vnímania zahraničných migrantov väčšinou obyvateľov SR. Experti sa
zhodujú, že podstatnú úlohu zohrala relatívna izolácia krajiny v uplynulých desaťročiach,
takže slovenská spoločnosť bola len minimálne konfrontovaná s cudzincami, pracovnými
migrantmi, utečencami, nelegálnymi migrantmi. Miera predsudkov voči nim ale závisí aj od
veku (obzvlášť staršie generácie už nie sú schopné a ochotné modifikovať svoje stereotypy),
úrovne vzdelania, miery nezamestnanosti v regióne, skúseností z dlhodobého pobytu
v zahraničí, veľkostného typu obce a osobných kontaktov s konkrétnymi migrantmi
(Divinský, 2004a; Sme, 5. 11. 2004).
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Činnosť médií je ďalším činiteľom ovplyvňujúcim verejnú mienku. Až pričasto sú
v médiách SR tendenčne demonštrované negatívne javy – vysoké počty ilegálnych migrantov
a žiadateľov o azyl zaplavujúcich krajinu, aktivity prevádzačov, nečistý vzhľad utečencov,
choroby a kriminalita cudzincov, vyššia konkurencia na obmedzenom pracovnom trhu,
finančná záťaž na štátny rozpočet a pod. O pozitívnych prípadoch – napríklad o integrácii
migrantov do spoločnosti, kultúrnom obohacovaní, ekonomických prínosoch, demografických
dopadoch, osobných priateľstvách, aktivitách mimovládnych organizácií a i. – médiá
oboznamujú len zriedka. Obdobne nedostatočne vysvetľujú rozdiely medzi jednotlivými
kategóriami migrantov, takže ľudia ich prakticky nediferencujú. Taktiež politici v SR sa
veľmi nezaoberajú otázkami zahraničnej migrácie, neartikulujú svoje názory na túto tému,
málo sa vyslovujú proti diskriminácii cudzincov, slabá pozornosť je venovaná aktivizácii
zdrojov na riešenie vznikajúcich problémov. Akademická obec na nezaujatý výskum
a informovanie o týchto otázkach dostáva len minimum finančných prostriedkov. To sú
všetko faktory, ktoré navzájom ovplyvňujú mienku nielen verejnosti, ale aj zastupiteľov
štátnej správy, samosprávy a iných subjektov pokiaľ ide o existenciu, pôsobenie, prínosy
zahraničných migrantov pre slovenskú spoločnosť, a ktoré by mali byť prehodnotené.
7. ZÁVER
Vyššie uvedené a analyzované javy a procesy nepôsobia izolovane, ale ako súčasť
komplexnej problematiky zahraničnej migrácie, a to nielen v rámci Slovenskej republiky, ale
i Európskej únie či Európy ako celku. Z tohto dôvodu je vhodné disponovať prepracovanou
stratégiou štátu, resp. Spoločenstva ako nástrojom na koordináciu a reguláciu zahraničnej
migrácie na príslušnom území v kontexte fundamentálnych právnych noriem Únie.12 Na akej
úrovni je preto migračná politika Slovenska v súčasnosti?
Na medzinárodnej scéne bol r. 2004 pomerne turbulentný a bohatý na udalosti.
V reakcii na nápor imigrantov a žiadateľov o azyl v niektorých krajinách EÚ nemecký
minister vnútra O. Schily za silnej podpory Talianska a iných krajín únie navrhol na
dvojdňovom neformálnom stretnutí ministrov vnútra v holandskom Scheveningene
vybudovať utečenecké tábory mimo EÚ na území piatich severoafrických štátov. Pobaltské
krajiny Estónsko, Litva a Lotyšsko spolu s Rakúskom na prvom rakúsko-baltickom
bezpečnostnom summite zas prišli s myšlienkou vybudovať utečenecké tábory pre migrantov
z Ruska na Ukrajine (EurActiv, 17. 9. 2004). Kým niektoré iné členské štáty EÚ, mimovládne
a medzinárodné organizácie zameriavajúce sa na ochranu ľudských práv a postavenia
utečencov, ani samotné krajiny, kde by sa mali tábory nachádzať, nesúhlasili, minister vnútra
SR V. Palko návrh podporil: „Prečo by sme mali mať nejaké výhrady k tomu, aby sa v
severnej Afrike budovali zberné tábory?“ Zároveň však priznal, že keby sa mali takéto tábory
budovať napríklad na Slovensku, „neboli by sme z toho nadšení“ (Trend, 18. 10. 2004).
Reprezentanti organizácií ako napríklad Amnesty International, Human Rights Watch alebo
Refugee Council varovali, že „odovzdanie ľudí, ktorí hľadajú v Európe bezpečnosť, do
táborov vedených chudobnými alebo represívnymi vládami, je receptom na katastrofu“
(Hospodárske noviny, 30. 9. 2004).
Hoci Rada Európskej únie na svojom mimoriadnom zasadnutí v Tampere v dňoch 15.
a 16. 10. 1999 a následných zasadnutiach v Solúne, Laekene, Seville a Helsinkách prijala
ambicióznu agendu pre oblasť spolupráce s krajinami pôvodu migrantov a ich tranzitu,
integrácie príslušníkov tretích krajín, nelegálneho prisťahovalectva a kontroly prílevu
imigrantov definujúcu potrebu harmonizovať túto problematiku na úrovni Spoločenstva,
určitá nejednotnosť prístupov medzi členskými štátmi únie v migračnej a azylovej politike
však pretrvávala v praxi naďalej. Počas Európskej rady v dňoch 17.-18. 6. 2004 sa lídri EÚ
zhodli, že v nasledujúcich piatich rokoch musí byť politika EÚ na úseku spravodlivosti a
vnútra zameraná prakticky a prioritou sa musí stať azylová a prisťahovalecká politika a
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zaviazali sa prijať nový päťročný program pre otázky spravodlivosti a vnútorných záležitostí
pred koncom r. 2004 (EurActiv, 23. 6. 2004). O novom viacročnom programe pre priestor
slobody, spravodlivosti a bezpečnosti diskutovali ministri spravodlivosti a vnútra aj počas
stretnutí Rady 19. 7. a 25.-26. 10. 2004 a tiež počas neformálneho stretnutia 30. 9. a 1. 10.
2004.
Nový plán pre užšiu spoluprácu v oblasti spravodlivosti a vnútra, ktorého základnými
bodmi sú azylová a migračná politika, odsúhlasili hlavy štátov a vlád EÚ napokon na summite
Európskej rady v Bruseli dňa 5. 11. 2004 pod názvom Haagsky program. Program vytyčuje
smerovanie Európskej únie v nasledujúcich 5 rokoch na úseku zlaďovania azylovej,
imigračnej a vízovej politiky, posilňovania policajnej a justičnej spolupráce, boja proti
terorizmu a zločinu. Európska komisia by na budúci rok mala predložiť Akčný plán, ktorý
pretaví priority Haagskeho programu do konkrétnych krokov. Mal by obsahovať aj termíny
pre prijímanie a uplatňovanie jednotlivých opatrení. Od roku 2010 by mala mať únia jednotný
azylový systém (Sme, 5. 11. 2004).
Na summite došlo o. i. k schváleniu prechodu z jednomyseľného na väčšinové
hlasovanie vo všetkých relevantných témach okrem sféry legálnej migrácie, kde zostáva
jednomyseľné rozhodovanie. Pôvodne chcela únia zrušiť právo národného veta vo všetkých
načrtnutých oblastiach, holandské predsedníctvo však ako kompromis navrhlo vyňať
problematiku legálnej migrácie, pretože niektoré krajiny vrátane Slovenska neboli ochotné
prechod na väčšinové hlasovanie inak podporiť (Televízne noviny Markíza, 5. 11. 2004).
Väčšinové hlasovanie odsúhlasilo potom aj Slovensko napriek tomu, že voči Haagskemu
programu malo viacero výhrad. SR sa obáva straty časti svojej suverenity a argumentovalo
tým, že rozumné rozhodnutia je na úrovni EÚ možné prijímať aj jednomyseľne, teda so
súhlasom všetkých krajín. Podľa slovenského premiéra M. Dzurindu bol dosiahnutý
kompromis pre SR prijateľný, hoci Bratislava by si viac želala zotrvanie pri jednomyseľnom
rozhodovaní v týchto oblastiach (EurActiv, 8. 11. 2004). „My sme si isté mantinely povedali a
ten výsledok sa nachádza v rozsahu tých mantinelov,“ vyhlásil premiér SR na tlačovej
konferencii. M. Dzurinda je presvedčený, že kompromis bude stačiť aj vládnej KDH, ktorá
proti prechodu na väčšinové hlasovanie vystupovala najostrejšie (HNonline.sk, 5. 11. 2004).
Minister vnútra SR V. Palko bol však sklamaný, že Slovensko muselo pristúpiť ku
kompromisu na pôde Európskej únie a už nebude môcť samo rozhodovať o svojej azylovej a
migračnej politike. „Je výhodnejšie mať právo veta, ako ho nemať. To predsa každý uzná za
vhodné,“ konštatoval minister (TA3, 8. 11. 2004).
Na Slovensku bol dosiaľ garantom migračnej politiky štátu rezort vnútra. Už v r. 1993
boli uznesením vlády SR č. 846/1993 prijaté Zásady migračnej politiky Slovenskej republiky.
Tento materiál odrážal objektívnu realitu v danom čase, avšak odvtedy značne zastaral
a absolútne nezodpovedá meritórne, štrukturálne ani svojou komplexnosťou dynamickému
vývoju a aktuálnym požiadavkám na poli zahraničnej migrácie v krajine i priestore strednej
Európy. Tento fakt bol v posledných rokoch často kritizovaný expertmi, medzivládnymi a
mimovládnymi organizáciami, akademickou obcou či migrantmi samotnými (kontinuálne
dotazníkové zisťovanie migračnej situácie v SR autora tohto textu).
V súvislosti s procesom vstupu krajiny do Európskej únie obzvlášť naliehavo vyvstala
potreba prijať novú migračnú politiku SR. Snáď o niečo neskôr ako bola očakávaná, predsa
však ešte v r. 2004 (v decembri) bola predložená na vnútrorezortné pripomienkové konanie
nová Koncepcia migračnej politiky Slovenskej republiky, vypracovaná Migračným úradom
MV SR.13 Navrhovaná koncepcia ako základný strategický dokument v oblasti migračnej
politiky reflektuje prebiehajúci proces formovania jednotnej migračnej a azylovej politiky
členských štátov Európskej únie. Vytvorená na báze dosiaľ implementovaných odporúčaní,
smerníc a nariadení EÚ do súboru právnych noriem Slovenskej republiky, ako aj v súlade s
Haagskym programom na posilnenie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v Európskej únii
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môže tak signifikantne prispieť ku koncepčnejšiemu kreovaniu spoločného migračného a
azylového systému na území SR.
Predložený návrh koncepcie identifikuje východiskové princípy uplatňujúce sa pri
filozofii migračnej politiky štátu, a to princíp suverenity SR, zákonnosti, podpory legálnej
migrácie, aktívnej spolupráce s Európskou úniou, zákazu diskriminácie a princíp flexibility.
Koncepcia ďalej formuluje a špecifikuje kardinálne sféry, v ktorých bude potrebné rozvíjať
snahy, aktivity a praktickú realizáciu partikulárnych politík na zabezpečenie želaného vývoja
zahraničnej migrácie na území Slovenska. Sú to oblasť medzinárodnej spolupráce, oblasť
legálnej migrácie a sociálnej integrácie migrantov a azylantov do spoločnosti, oblasť
prevencie boja s nelegálnou migráciou, oblasť udeľovania azylu a pobytu cudzincov, oblasť
spolupráce a koordinovania postupov orgánov štátnej správy a samosprávy pri usmerňovaní
ostatných subjektov podieľajúcich sa na realizácii migračnej politiky, oblasť dodržiavania
ľudských práv a slobôd vo vzťahu k cudzincom a predchádzania nežiadúcich javov spojených
s prejavmi xenofóbie a rasovej intolerancie. Zároveň navrhovaná koncepcia definuje nástroje
migračnej politiky a charakterizuje konkrétne úlohy na poli spolupráce medzi jednotlivými
zainteresovanými inštitúciami, na úseku legislatívy, v inštitucionálnej oblasti (tu je rozhodne
zaujímavým návrh zriadiť do r. 2008 Imigračný a naturalizačný úrad SR), na úseku ľudských
zdrojov či v oblasti financovania vytýčených úloh. Koncepcia migračnej politiky Slovenskej
republiky by po príslušnom schvaľovacom konaní mala byť prijatá v prvom polroku r. 2005.
Predkladaná koncepcia predstavuje po rokoch významný kvalitatívny posun v sfére
migračnej a azylovej politiky štátu a preto ju možno len oceniť. Keďže je zatiaľ len vo forme
návrhu a bude pripomienkovaná mnohými subjektmi, je pochopiteľné, že nie je ešte
kompletná. Ako napríklad konštatovala pracovná skupina pre spravodlivosť a vnútorné
záležitosti Národného konventu o EÚ na svojom 4. zasadnutí dňa 7. 12. 2004, bolo by vhodné
do koncepcie inkorporovať nielen ďalšie fundamentálne východiskové princípy, ale
predovšetkým ešte viac v nej rozpracovať o. i. otázky postavenia cudzincov s povoleným
pobytom na území SR, ich vzdelávania, účasti a aktivít na miestnej úrovni, združovania
a aktivizácii ich spolkov a organizácií a pod., ďalej akcentovať rovnosť šancí pre migrantov či
neprípustnosť ich diskriminácie, ale aj odmietanie pozitívnej diskriminácie cudzincov, či
riešiť komplex problémov vyplývajúcich z pracovnej imigrácie do SR. Väčšia pozornosť by
sa mala taktiež venovať vzdelávaniu a informovanosti detí a študentov o migrantoch,
azylantoch a cudzincoch v SR, výchove občanov SR v boji proti xenofóbii, pozitívnemu
pôsobeniu médií, či výraznejšej úlohe orgánov samosprávy pri integrácii prisťahovalcov
v SR.
Úspešné prijatie nielen tejto koncepcie, ale i celého radu prípadných ďalších
nadväzných dokumentov a zákonov týkajúcich sa zahraničnej migrácie, ako aj ich praktická
realizácia v SR však budú závisieť aj od celkového spoločenského a najmä politického
konsenzu v uvedenej oblasti. V tomto smere nepanuje medzi koaličnými stranami jednota.
KDH napríklad koncom r. 2004 pomenovalo 4 najzávažnejšie celospoločenské problémy
trápiace celé Slovensko, pričom prílev imigrantov spolu s poklesom populácie krajiny patrí
medzi ne (Sme, 22. 11. 2004). Podľa predsedu KDH P. Hrušovského hnutie nevidí riešenie
poklesu obyvateľstva SR v prijímaní väčšieho počtu imigrantov a pre KDH je neprijateľné
zvyšovať počty prijatých imigrantov, ak nie sú schopní integrovať sa v živote spoločnosti.
Antiimigračnú stratégiu SR obhajoval dokonca aj štátny tajomník MV SR M. Pado
konštatujúc, že si nemyslí, že „by sa veľmi veľa malo meniť na našej (súčasnej) migračnej
politike a že (doterajší reštriktívny) prístup je opodstatnený“ (TASR, 19. 11. 2004).
Migračnej a azylovej politike na Slovensku chýba aj solídnejší inštitucionálny rozmer
na parlamentnej alebo vládnej úrovni. Bolo by určite prínosom zamyslieť sa napríklad nad
vytvorením Výboru pre záležitosti cudzincov pri NR SR alebo Úrade vlády SR s príslušnými
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právomocami. Tento by sa zaoberal danou problematikou systémovo a komplexne, tak ako je
to v mnohých krajinách EÚ.
Migračná politika Slovenskej republiky sa stále prakticky len formuje a jej definitívna
podoba bude artikulovaná až v nasledujúcom období...
POZNÁMKY
1. Pritom tento úkon je zakotvený priamo v zákone č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov
Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky (v znení neskorších právnych
predpisov, najmä jeho noviel č. 454/2004 či 523/2004 Z.z.), predovšetkým v § 2, resp. § 6
ods. 1, ktorý akcentuje povinnosť občana ohlásiť obci, kde má trvalý pobyt, úmysel
vycestovať do cudziny s cieľom trvalo tam žiť a skončenie trvalého pobytu ešte pred
samotným vycestovaním do zahraničia. Analogicky by občan mal ohlásiť zastupiteľskému
úradu SR v zahraničí skončenie svojho trvalého pobytu na území SR, keď sa rozhodne tento
trvalý pobyt skončiť počas svojho pobytu v zahraničí (§ 6 ods. 3).
2. V tomto kontexte je však nevyhnutné unifikovať právne normy v Európskej únii
a urýchlene prijať právny akt, predkladaný momentálne do Komisie – návrh nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady o štatistike Spoločenstiev v oblasti zahraničnej migrácie,
štátneho občianstva, povolení na pobyt a azylu, aby poskytované údaje boli komparabilné
v čo najväčšom počte krajín.
3. Tu je potrebné rozlišovať medzi termínmi pašovanie ľudí (human smuggling)
a obchodovanie s ľuďmi (human trafficking). Kým pašovanie ľudí má nadnárodnú povahu, je
trestným činom proti štátu a pašovaný cudzinec súhlasí s pašovaním prípadne ho sám
vyhľadáva, pri obchodovaní s ľuďmi ide o trestný čin proti jednotlivcovi a osoba, s ktorou sa
obchoduje, je jeho obeťou.
4. Národná implementačná stratégia Schengenského prechodného fondu a štatút Riadiaceho
výboru pre potreby koordinácie Schengenského prechodného fondu boli schválené vládou SR
uznesením č. 404 z 28. 4. 2004. Pre r. 2004 je k dispozícii 15,93 mil. eur z tohto fondu.
5. Zákon č. 480/2002 Z.z. o azyle napríklad nanovo upravuje konanie o udelení azylu, práva
a povinnosti žiadateľov o azyl, azylantov a odídencov, novo definuje podmienky integrácie
azylanta do spoločnosti a inštitútu dočasného útočiska, upravuje podmienky pobytu
v azylových zariadeniach, ustanovuje pôsobnosť orgánov štátnej moci na úseku azylu
a dočasného útočiska, upravuje spoluprácu v danej oblasti s medzi- a mimovládnymi
organizáciami, ustanovuje tiež nezávislý druhostupňový rozhodovací orgán (príslušný krajský
súd) a podobne.
6. Záchytný utečenecký tábor je definovaný ako zariadenie, do ktorého sú umiestnení
žiadatelia o azyl bezprostredne po vyhlásení, že žiadajú o azyl a v priebehu karanténnych
opatrení. Po skončení karantény sú žiadatelia ubytovaní v pobytovom utečeneckom tábore až
do skončenia azylovej procedúry, kde je im poskytovaná o. i. nevyhnutná zdravotná
starostlivosť, sociálno-právne a poradenské služby, výuka základov slovenčiny a možnosť
absolvovania rekvalifikačných kurzov.
7. Určite pozitívnou správou v tejto situácii je, že SR môže od 1. 5. 2004 čerpať finančné
prostriedky pre účely starostlivosti o utečencov aj z tzv. Európskeho fondu pre utečencov. Na
r. 2004 má Slovensko k dispozícii 481 129 eur, ktoré sú primárne stanovené pre zvýšené
náklady na rozhodovací proces a právne zastupovanie utečencov, tlmočnícke služby, náklady
na zabezpečenie dobrovoľných návratov, ako aj starostlivosť o zraniteľné skupiny,
predovšetkým o maloletých bez sprievodu. Prostriedky z Európskeho fondu pre utečencov
môžu čerpať aj mimovládne organizácie.
8. Zatiaľ čo napríklad v Holandsku, kde je v súčasnosti počet žiadateľov oproti SR nižší,
pracuje na tamojšom migračnom úrade tri tisíc osôb (Pravda, 5. 11. 2004).
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9. Kategória dlhodobého pobytu bola takmer výhradne tvorená osobami s tzv. štatútom
zahraničného Slováka (teritoriálne najmä z Juhoslávie a Rumunska). Rozhodnutie o priznaní
postavenia zahraničného Slováka udeľuje Ministerstvo zahraničných vecí SR podľa zákona č.
70/1997 Z. z. o zahraničných Slovákoch, resp. jeho novely č. 403/2002 Z.z.
10. V skratke podľa zákona č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov sa prechodný pobyt udeľuje
cudzincovi na dobu potrebnú (maximálne na 1 rok) na dosiahnutie účelu podnikania,
zamestnania, štúdia, na činnosť podľa osobitných programov (vedeckú činnosť a pod.) alebo z
dôvodu zlúčenia rodiny. Povolenie na trvalý pobyt môže získať cudzinec hlavne za účelom
zlúčenia rodiny, prípadne i z dôvodu podnikania a zamestnania. Tolerovaný pobyt je novo
zavedený inštitút pobytu cudzinca v SR; poskytuje sa jedincom, ktorých napríklad nemožno
administratívne vyhostiť alebo u ktorých nie je možné vycestovanie (napríklad osoby bez
štátnej príslušnosti).
11. Dohovor o účasti cudzincov vo verejnom živote na miestnej úrovni dopĺňa Európsky
dohovor o ľudských právach. Zaoberá sa zabezpečením slobody prejavu, zhromažďovania a
združovania cudzincov. Upravuje tiež právo cudzincov voliť a kandidovať vo voľbách na
miestnej úrovni. Cudzinec však musí žiť na území danej krajiny aspoň päť rokov pred
uskutočnením volieb. Miestne orgány, na ktorých území cudzinci žijú, môžu podľa Dohovoru
zriaďovať poradné orgány zaoberajúce sa integráciou cudzincov do miestneho života.
12. Amsterdamská zmluva r. 1997 redefinovala spoluprácu členských štátov Európskej únie v
oblasti spravodlivosti a vnútorných záležitostí stanovením tzv. priestoru slobody, bezpečnosti
a spravodlivosti. Odo dňa účinnosti tejto zmluvy (1. 5. 1999) sa presunuli – oproti pôvodnej
Zmluve o EÚ - otázky slobodného pohybu osôb, kontroly na vonkajších hraniciach, azylovej
a prisťahovaleckej politiky či spolupráce justičných orgánov v civilných záležitostiach pod
novú Hlavu IV. prvého piliera (Vízová, azylová, prisťahovalecká a ďalšie politiky týkajúce sa
slobody pohybu osôb), pričom podstatné zmeny nastali aj v úlohách inštitúcií, ktoré sa nimi
zaoberajú. Boj proti rasizmu a xenofóbii či obchodovaniu s ľuďmi zostávajú v treťom pilieri.
13. Nova Koncepcia migračnej politiky SR bola už medzitým prijata Uznesenim vlády SR č.
11/2005 z 12. januára 2005 a dana na dalšie rozpracovanie relevantným rezortom.
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