
 

V zmysle bodu B.2 uznesenia vlády SR č. 574 z 31. augusta 2011 k návrhu migračnej politiky 

SR s výhľadom do roku 2020 a podľa článku 11 ods. 1 písm. k) organizačného poriadku 

ÚSŽZ schvaľujem: 

 

Akčný plán 

Migračnej politiky SR  

na roky 2012-2013  

v podmienkach Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí 

 

2.2   Legálna migrácia 

2.2.10 Zameranie sa na kontrolu predkladaných dokladov a odhaľovanie 

falzifikátov a aktívne zapájanie sa Úradu pre Slovákov žijúcich 

v zahraničí a konzulárnych úradov Slovenskej republiky do tohto procesu 

 

 2.2.10.1 

1. Navrhované 

opatrenie 

(L/I/R), gestor 

implementácie 

a termín 

implementácie 

Opatrenie č. 1 

Preverovanie pravosti dokladov Kriminalistickým a expertíznym ústavom 

Policajného zboru SR, ktorými podľa § 7 ods. 4 zákona č. 474/2005 Z. z. 

o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

žiadatelia o osvedčenie Slovákov žijúcich v zahraničí preukazujú svoju 

slovenskú národnosť. Takéto doklady slúžia podľa § 29 zákona č. 404/2011 

Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako 

podkladová dokumentácia pre udelenie prechodného pobytu. 

Gestor: ÚSŽZ 

Spolugestor: MV SR 

Termín splnenia: priebežne 

 2.2.10.2 

2. Navrhované 

opatrenie 

(L/I/R), gestor 

implementácie 

a termín 

implementácie 

Opatrenie č. 2 

Informačné semináre do rizikových štátmi s cieľom prevencie falšovania 

dokladov, ktorými podľa § 7 ods. 4 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch 

žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiadatelia 

o osvedčenie Slovákov žijúcich v zahraničí preukazujú svoju slovenskú 

národnosť. Takéto doklady slúžia podľa § 29 zákona č. 404/2011 Z. z. 

o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako 

podkladová dokumentácia pre udelenie prechodného pobytu. Úloha je 

v súlade so Strategickým plánom boja proti korupcii v Slovenskej republike 

schváleným Úradom vlády SR v súlade s uznesením vlády SR č. 517 z 10. 

augusta 2011. 

Gestor: ÚSŽZ 



Spolugestor: ÚV SR 

Termín splnenia: každoročne 

 2.2.10.3 

3. Navrhované 

opatrenie 

(L/I/R), gestor 

implementácie 

a termín 

implementácie 

Opatrenie č. 3 

Novelizácia zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov s cieľom inštitucionalizovať 

spoluprácu medzi gestorom a spolugestorom opatrenia pri preverovaní 

pravosti dokladov, ktorými podľa § 7 ods. 4 zákona č. 474/2005 Z. z. 

o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

žiadatelia o osvedčenie Slovákov žijúcich v zahraničí preukazujú svoju 

slovenskú národnosť. Takéto doklady slúžia podľa § 29 zákona č. 404/2011 

Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako 

podkladová dokumentácia pre udelenie prechodného pobytu. 

Gestor: ÚSŽZ 

Spolugestor: MV SR 

Termín splnenia: jún 2012 

 2.2.10.4 

4. Navrhované 

opatrenie 

(L/I/R), gestor 

implementácie 

a termín 

implementácie 

Opatrenie č. 4 

Zvýšenie počtu zamestnancov Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí o 2 

osoby na útvare, ktorý je zodpovedný za vydávanie osvedčení Slovákov 

žijúcich v zahraničí z dôvodu personálnej poddimenzovanosti (do roku 2010 

bol tento počet zamestnancov na ÚSŽZ zabezpečený) za predpokladu, že 

charakter osvedčení ako podkladovej dokumentácie pre udelenie 

prechodného pobytu a systematické preverovanie pravosti dokladov, 

ktorými podľa § 7 ods. 4 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich 

v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiadatelia 

o osvedčenie Slovákov žijúcich v zahraničí preukazujú svoju slovenskú 

národnosť, majú zostať zachované. 

Gestor: ÚSŽZ 

Spolugestor: ÚV SR a MF SR 

Termín splnenia: od 1. januára 2013 

 

2.2.15 Vytváranie informačno-konzultačných centier pre migrantov, a to aj v 

krajinách ich pôvodu, na zlepšenie ich prístupu k informáciám o vstupe a 

pobyte, životných a pracovných podmienkach prostredníctvom 

imigračných portálov, internetových (viacjazyčných) stránok 

zainteresovaných rezortov a aktívne zapájanie Úradu pre Slovákov 

žijúcich v zahraničí a konzulárnych úradov Slovenskej republiky do tejto 

problematiky 

 

 2.2.15.1 

1. Navrhované Opatrenie č. 1 



opatrenie 

(L/I/R), gestor 

implementácie 

a termín 

implementácie 

Súčinnosť pri vytváraní informačno-konzultačných centier pre migrantov 

v krajinách ich pôvodu v spolupráci s reprezentatívnymi organizáciami 

Slovákov žijúcich v zahraničí alebo krajanskými spolkami, ktorých 

predmetom činnosti je aj problematika migrácie. 

Gestor: ÚSŽZ 

Spolugestor: MPSVaR SR 

Termín splnenia: v zmysle príslušných termínov určených MPSVaR SR 

 2.2.15.2 

2. Navrhované 

opatrenie 

(L/I/R), gestor 

implementácie 

a termín 

implementácie 

Opatrenie č. 2 

Sprístupňovanie informácií pre migrantov (predovšetkým pre Slovákov 

žijúcich v zahraničí) o vstupe a pobyte, legislatíve, životných a pracovných 

podmienkach na Slovensku na novom webovom portále s názvom 

„Slovenské zahraničie“ a podporne aj na webovom sídle ÚSŽZ, profile 

ÚSŽZ na sociálnej sieti Facebook, ako aj na webových sídlach krajanských 

spolkov a organizácií v zahraničí. 

Gestor: ÚSŽZ 

Spolugestor: MV SR, MZV SR, MPSVR SR, MZ SR, MH SR, MS SR, 

MŠVVaŠ SR, MK SR, MF SR, ŠÚ SR, NBS, SACR a SARIO 

Termín splnenia: od 1. apríla 2012 priebežne 

 2.2.15.3 

3. Navrhované 

opatrenie 

(L/I/R), gestor 

implementácie 

a termín 

implementácie 

Opatrenie č. 3 

Vytvorenie viacjazyčných informačných platforiem pre migrantov 

(predovšetkým pre Slovákov žijúcich v zahraničí) o vstupe a pobyte, 

legislatíve, životných a pracovných podmienkach na Slovensku v podobe 

nového webového portálu s názvom „Slovenské zahraničie“ a podporne aj 

na webovom sídle ÚSŽZ. 

Gestor: ÚSŽZ 

Spolugestor: ÚV SR a MF SR 

Termín splnenia: od 1. januára 2012 priebežne 

 

 

2.3   Integrácia 

2.3.7 Zavedenie predpríchodovej informovanosti migrantov v krajinách pôvodu 

(informačné centrá, brožúrky, letáky, internetové stránky) 

 

 2.3.7.1 

1. Navrhované 

opatrenie 

(L/I/R), gestor 

implementácie 

a termín 

Opatrenie č. 1 

Zverejňovať na svojich webových sídlach základné informácie o právach 

a povinnostiach cudzincov, ako aj vzory žiadostí vydávané v dvojjazyčných 

verziách. 



implementácie 
Gestor: ÚSŽZ 

Spolugestor: MV SR 

Termín splnenia: priebežne 

 2.3.7.2 

2. Navrhované 

opatrenie 

(L/I/R), gestor 

implementácie 

a termín 

implementácie 

Opatrenie č. 2 

Sprístupnenie predpríchodovej informovanosti migrantov (predovšetkým 

Slovákov žijúcich v zahraničí) na portále ÚSŽZ „Slovenské zahraničie“ 

a webovom sídle ÚSŽZ, ako aj na webových sídlach krajanských spolkov 

a organizácií v zahraničí. 

Gestor: ÚSŽZ 

Termín splnenia: od 1. apríla 2012 priebežne 

 

 

2.4   Emigrácia kvalifikovanej pracovnej sily 

Vypracovať koncepciu migrácie občanov Slovenskej republiky do 

zahraničia a späť, pričom je potrebné: 

a) bezodkladne riešiť jeden z najzávažnejších negatívnych dopadov 

emigrácie občanov Slovenskej republiky do zahraničia, a to osobitne 

emigráciu vysokokvalifikovanej pracovnej sily, 

b) pripraviť integračné programy pre osoby vracajúce sa zo zahraničia, 

využívať efektívnejšie ich nadobudnuté vedomosti, skúsenosti, znalosť 

jazykov a profesionálne kontakty a uľahčiť im proces rodinnej, sociálnej, 

ekonomickej a kultúrnej reintegrácie, 

c) skvalitniť spoluprácu a informovanosť medzi všetkými relevantnými 

subjektmi tak, aby mohli v praxi dôsledne plniť svoje úlohy v prospech 

komunít emigrantov, 

d) iniciovať intenzívnu diskusiu na slovenskej politickej scéne medzi 

expertmi i verejnosťou o rozličných atribútoch, formách, príčinách, 

dôsledkoch a výzvach emigrácie zo Slovenskej republiky a o živote našich 

emigrantov v zahraničí. 

 

 2.4.1 

1. Navrhované 

opatrenie 

(L/I/R), gestor 

implementácie 

a termín 

implementácie 

Opatrenie č. 1 

Vytvorenie odborného autorského tímu pre spracovanie koncepcie. 

Gestor: ÚSŽZ 

Termín splnenia: 31. decembra 2011 

 2.4.2 

2. Navrhované 

opatrenie 
Opatrenie č. 2 



(L/I/R), gestor 

implementácie 

a termín 

implementácie 

Vypracovanie harmonogramu koncepcie 

Gestor: ÚSŽZ 

Spolugestor: MV SR, MPSVR SR, MH SR, MZV SR, MZ SR, MŠVVaŠ 

SR, MS SR, MF SR, ŠÚ SR, NBS, SACR a SARIO 

Termín splnenia: 15. marec 2012 

 2.4.3 

3. Navrhované 

opatrenie 

(L/I/R), gestor 

implementácie 

a termín 

implementácie 

Opatrenie č. 3 

Vypracovanie štruktúry koncepcie. 

Gestor: ÚSŽZ 

Spolugestor: MV SR, MPSVR SR, MH SR, MZV SR, MZ SR, MŠVVaŠ 

SR, MS SR, MF SR, ŠÚ SR, NBS, SACR a SARIO 

Termín splnenia: 15. máj 2012 

 2.4.4 

4. Navrhované 

opatrenie 

(L/I/R), gestor 

implementácie 

a termín 

implementácie 

Opatrenie č. 4 

Vypracovanie návrhu koncepcie. 

Gestor: ÚSŽZ 

Termín splnenia: 31. august 2012 

 2.4.5 

5. Navrhované 

opatrenie 

(L/I/R), gestor 

implementácie 

a termín 

implementácie 

Opatrenie č. 5 

Prerokovanie návrhu koncepcie na medzirezortnej pracovnej komisii. 

Gestor: ÚSŽZ 

Spolugestor: MV SR, MPSVR SR, MH SR, MZV SR, MZ SR, MŠVVaŠ 

SR, MS SR, MF SR, ŠÚ SR, NBS, SACR a SARIO 

Termín splnenia: 10. september 2012 

 2.4.6 

6. Navrhované 

opatrenie 

(L/I/R), gestor 

implementácie 

a termín 

implementácie 

Opatrenie č. 6 

Predloženie návrhu koncepcie na predbežné pripomienkové konanie. 

Gestor: ÚSŽZ 

Termín splnenia: 30. september 2012 

 2.4.7 

7. Navrhované 

opatrenie 

(L/I/R), gestor 

implementácie 

a termín 

implementácie 

Opatrenie č. 7 

Predloženie návrhu koncepcie na medzirezortné pripomienkové konanie. 

Gestor: ÚSŽZ 

Termín splnenia: 31. október 2012 



 2.4.8 

8. Navrhované 

opatrenie 

(L/I/R), gestor 

implementácie 

a termín 

implementácie 

Opatrenie č. 8 

Predloženie návrhu koncepcie na rokovanie vlády SR. 

Gestor: ÚSŽZ 

Termín splnenia: 15. december 2012 

 2.4.9 

9. Navrhované 

opatrenie 

(L/I/R), gestor 

implementácie 

a termín 

implementácie 

Opatrenie č. 9 

Zvýšenie počtu zamestnancov Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí o 1 

osobu, ktorá bude zodpovedná za koordináciu úloh vyplývajúcich 

z koncepcie schválenej vládou vrátane koordinácie medzirezortnej 

pracovnej skupiny k bodu 2.4 akčného plánu. 

Gestor: ÚSŽZ 

Spolugestor: ÚV SR a MF SR 

Termín splnenia: od 1. januára 2013 

 

V Bratislave 28. novembra 2011 

 

P.F.K.:   Ing. Darina Halajová 

 

 

 

 

JUDr. Milan Vetrák, PhD. 

  predseda 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 


