
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 

- 

vyhodnotenie k 1. 3. 2012 

 

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 

Aktuálny stav 

plnenia 

(slovné) 

a vyhodnotenie 

plnenia 

opatrení: 

Preverovanie pravosti dokladov sa uskutočňuje systematicky od roku 2008 

na základe vzájomnej spolupráce medzi gestorom a spolugestorom 

opatrenia. Vzhľadom na skutočnosť, že takéto preverovanie nie je výslovne 

zakotvené v zákone č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, gestor so spolugestorom sa na 

spoločnom rokovaní 4. 1. 2012 dohodli, že predložia na rokovanie Národnej 

rady Slovenskej republiky čo najskôr novelu uvedeného zákona, ktorou 

takúto spoluprácu na preverovaní dokladov inštitucionalizujú. 

 2.2.10.2 

2. Navrhované 

opatrenie 
Opatrenie č. 2 

Informačné semináre do rizikových štátmi s cieľom prevencie falšovania 



(L/I/R), gestor 

implementácie 

a termín 

implementácie 

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 

Aktuálny stav 

plnenia 

(slovné) 

a vyhodnotenie 

plnenia 

opatrení: 

Rizikovými štátmi sú z pohľadu vydávania osvedčení najmä Ukrajina, ale 

čiastočne aj Srbsko. Uskutočnenie informačného seminára je naplánované 

v Srbsku na druhú polovicu marca 2012 a na Ukrajine v apríli 2012. 

 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 

Aktuálny stav 

plnenia 

(slovné) 

a vyhodnotenie 

plnenia 

opatrení: 

Ministerstvo vnútra SR pripravuje novelizáciu vlastnej legislatívy súvisiacej 

s transpozíciou právnych aktov EÚ a v rámci tejto novelizácie by na základe 

súhlasu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí predložilo do 

legislatívneho procesu aj krátku novelu zákona č. 474/2005 Z. z. 

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

 2.2.10.4 

4. Navrhované 

opatrenie 

(L/I/R), gestor 

implementácie 

a termín 

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 



implementácie 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 

Aktuálny stav 

plnenia 

(slovné) 

a vyhodnotenie 

plnenia 

opatrení: 

V súlade s bodom B.3 uznesenia vlády SR č. 574 z 31. augusta 2011 

k návrhu migračnej politiky SR s výhľadom do roku 2020 je potrebné toto 

opatrenie zabezpečiť v rámci prípravy štátneho rozpočtu na rok 2013 a ďalej 

každoročne. Predpokladaný ročný dosah na verejné financie je 29 149,20 

EUR. 

 

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 

(L/I/R), gestor 

implementácie 

a termín 

implementácie 

Opatrenie č. 1 

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 

Aktuálny stav 

plnenia 

(slovné) 

a vyhodnotenie 

plnenia 

opatrení: 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený poskytnúť súčinnosť 

Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR pri zriaďovaní takýchto 

centier aj v spolupráci so Slovákmi žijúcimi v zahraničí v termínoch 

určených týmto ministerstvom. 

 2.2.15.2 

2. Navrhované 

opatrenie 

(L/I/R), gestor 

Opatrenie č. 2 

Sprístupňovanie informácií pre migrantov (predovšetkým pre Slovákov 

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



implementácie 

a termín 

implementácie 

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 

Aktuálny stav 

plnenia 

(slovné) 

a vyhodnotenie 

plnenia 

opatrení: 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí plánuje najneskôr od 1. 4. 2012 

spustenie nového informačného portálu, ktorý bude informovať 

o slovenských komunitách v zahraničí a taktiež tieto komunity o dianí na 

Slovensku. Jedna z informačných rubrík webového portálu sa bude venovať 

aj oblasti návratu Slovákov zo zahraničia na Slovensko, podmienkach 

príchodu a ich uplatnení sa na Slovensku. Webový portál bude informačne 

prepojený aj so stránkami spolkov Slovákov žijúcich v zahraničí. Pre 

naplnenie cieľov migračnej politiky bude potrebné, aby príslušné 

ministerstvá a úrady priebežne zasielali ÚSŽZ požadované informácie 

a prelinkovali si svoje webové sídla s portálom „Slovenské zahraničie“. 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vydal tiež nový vnútorný predpis č. 

8/2012 (metodický pokyn k smernici o poskytovaní dotácií), v rámci 

ktorého bol vytvorený program č. 4 s názvom „Informácie“ a podprogram č. 

4.2 s názvom „Tvorba a udržiavanie informačných platforiem“. Tento 

podprogram umožňuje poskytovať dotácie nielen na tvorbu a udržiavanie 

nového portálu „Slovenské zahraničie“, ale tiež rôznych informačných 

platforiem krajanských organizácií, spolkov a jednotlivcov v zahraničí, 

ktoré podporne slúžia k napĺňaniu cieľov stanovených týmto opatrením 

akčného plánu. 

 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 

Aktuálny stav 

plnenia 

(slovné) 

a vyhodnotenie 

plnenia 

opatrení: 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí už v priebehu decembra 2011 zadal 

zákazky na preklad štruktúry nového webového portálu „Slovenské 

zahraničie“ a svojho webového sídla do anglického jazyka, ako aj preklad 

kľúčových dokumentov v jednotlivých sekciách oboch informačných 

platforiem vrátane informačnej rubriky týkajúcej sa návratu Slovákov zo 

zahraničia na Slovensko, podmienkach príchodu a ich uplatnení sa na 

Slovensku. Nasadzovanie anglických textov na webové sídlo prebieha od 1. 

1. 2012 priebežne, na portále „Slovenské zahraničie“ až od jeho spustenia 



najneskôr od 1. 4. 2012. 

 

 

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 

implementácie 

Opatrenie č. 1 

Zverejňovať na svojich webových sídlach základné informácie o právach 

a povinnostiach cudzincov, ako aj vzory žiadostí vydávané v dvojjazyčných 

verziách. 

Gestor: ÚSŽZ 

Spolugestor: MV SR 

Termín splnenia: priebežne 

Aktuálny stav 

plnenia 

(slovné) 

a vyhodnotenie 

plnenia 

opatrení: 

Na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sú 

sprístupnené základné informácie o právach a povinnostiach cudzincov, ako 

aj vzory žiadostí s slovenskom jazyku a v ďalších jazykových verziách. 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí po spustení nového webového 

portálu „Slovenské zahraničie“ prelinkuje tento portál so stránkou gestora 

s cieľom informovať potenciálnych migrantov o základných informáciách 

o právach a povinnostiach cudzincov na území Slovenskej republiky. 

 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 

Aktuálny stav 

plnenia 

(slovné) 

a vyhodnotenie 

plnenia 

opatrení: 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí po spustení nového webového 

portálu „Slovenské zahraničie“ zabezpečí prostredníctvom tejto informačnej 

platformy a podporne aj prostredníctvom svojho webového sídla, svojho 

profilu na sociálnej sieti Facebook, ako aj spoluprácou s krajanskými 

organizáciami a spolkami v zahraničí prostredníctvom ich vlastných 

informačných platforiem predpríchodovú informovanosť migrantov 

(predovšetkým Slovákov žijúcich v zahraničí), ktorí sa chystajú prisťahovať 

do Slovenskej republiky. 

 

 

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 

Aktuálny stav 

plnenia 

(slovné) 

a vyhodnotenie 

plnenia 

opatrení: 

Odborný autorský tím pre spracovanie koncepcie bol vytvorený pod 

vedením RNDr. Borisa Divínskeho. 

 2.4.2 

2. Navrhované 

opatrenie 

(L/I/R), gestor 

implementácie 

a termín 

implementácie 

Opatrenie č. 2 

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 

Aktuálny stav 

plnenia 

(slovné) 

a vyhodnotenie 

plnenia 

opatrení: 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí oznámi všetkým spolugestorom 

harmonogram vypracovania koncepcie v zmysle bodu 2.4 akčného plánu. 



 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 

Aktuálny stav 

plnenia 

(slovné) 

a vyhodnotenie 

plnenia 

opatrení: 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí zvolá v priebehu mája / júna 2012 

poradu zástupcov dotknutých úradov s cieľom oboznámiť ich s návrhom 

štruktúry koncepcie s cieľom jej schválenia. 

 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 

Aktuálny stav 

plnenia 

(slovné) 

a vyhodnotenie 

plnenia 

opatrení: 

- - - 

 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 

Aktuálny stav 

plnenia 

(slovné) 

a vyhodnotenie 

plnenia 

opatrení: 

- - - 

 2.4.6 

6. Navrhované 

opatrenie 
Opatrenie č. 6 



(L/I/R), gestor 

implementácie 

a termín 

implementácie 

Predloženie návrhu koncepcie na predbežné pripomienkové konanie. 

Gestor: ÚSŽZ 

Termín splnenia: 30. september 2012 

Aktuálny stav 

plnenia 

(slovné) 

a vyhodnotenie 

plnenia 

opatrení: 

- - - 

 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 

Aktuálny stav 

plnenia 

(slovné) 

a vyhodnotenie 

plnenia 

opatrení: 

- - - 

 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 

Aktuálny stav 

plnenia 

(slovné) 

a vyhodnotenie 

plnenia 

opatrení: 

- - - 

 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 

Aktuálny stav 

plnenia 

(slovné) 

a vyhodnotenie 

plnenia 

opatrení: 

V súlade s bodom B.3 uznesenia vlády SR č. 574 z 31. augusta 2011 

k návrhu migračnej politiky SR s výhľadom do roku 2020 je potrebné toto 

opatrenie zabezpečiť v rámci prípravy štátneho rozpočtu na rok 2013 a ďalej 

každoročne. Predpokladaný ročný dosah na verejné financie je 14 574,60 

EUR. 

 

V Bratislave 27. februára 2012 

 

P.F.K.:   Ing. Darina Halajová 

 

 

 

 

JUDr. Milan Vetrák, PhD. 

  predseda 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 


