
OSN A MIGRÁCIA
AKO POMÁHA IOM VO SVETE A 

NA SLOVENSKU



MIGRÁCIA PODĽA GOOGLA



281 miliónov medzinárodných migrantov;
- najviac v USA vyše 50 miliónov, Nemecku takmer 16 miliónov, Saudskej Arábii
vyše 13 miliónov, Ruskej federácii vyše 11 miliónov,

- vyše 30% v Európe;

3,6 % populácie – 4. najľudnatejšia “krajina” (“Indonézia”);

Vyše 48% žien;

Vek 39,1 rokov;

670 milliárd dolárov remitancií v roku 2020;

26 miliónov utečencov.

MIGRÁCIA V ČÍSLACH



ZÁKLADNÉ FAKTY O IOM

IOM je medzivládna organizácia, ktorá je súčasťou systému Organizácie 
Spojených národov (OSN). IOM podporuje humánnu a riadenú migráciu, 
ktorá prináša prospech všetkým.

19961951 2016 súčasnosť

Vznik organizácie 
v Ženeve na pomoc 
vysídleným osobám

v Európe
po 2. svetovej vojne

Zastúpenie IOM
na Slovensku,

úrad v Bratislave

IOM súčasťou
systému Organizácie 
Spojených národov

IOM má 174 členských 
štátov a 8 štátov so 

štatútom pozorovateľa. 
Činnosť IOM v 150 

krajinách



AKTIVITY IOM VO SVETE

Humanitárna pomoc 
v krízových situáciách

Spolupráca s vládami 
a budovanie kapacít pri 
riadení migrácie

Realizácia praktických riešení 
pri riadení migrácie

Výskum, spracovanie
a publikovanie údajov 
o migrácii



a) 80 000
b) 150 000
c) 285 000
d) 335 000

KOĽKO MIGRANTOV/CUDZINCOV ŽIJE NA
SLOVENSKU?





 pochádza z krajiny mimo Európskej únie – zhruba
polovica;

 v produktívnom veku;
 za účelom práce
 najviac z Česka, Maďarska, Poľska, Rakúska;
 mimo EÚ najviac z Ukrajiny – 14%.



HLAVNÉ AKTIVITY IOM NA SLOVENSKU

Migračné informačné 
centrum IOM: 
Poradenstvo a služby 
cudzincom pri 
integrácii na 
Slovensku

Pomoc migrantom 
pri návrate zo 
Slovenska domov

Koordinácia aktivít 
Európskej migračnej 
siete na Slovensku



HLAVNÉ AKTIVITY IOM NA SLOVENSKU

Prevencia 
obchodovania
s ľuďmi, bezpečné 
cestovanie a práca
v zahraničí

Pomoc utečencom 
pri presídľovaní do 
krajín, ktoré im 
poskytnú nový 
domov

Vzdelávanie 
odborníkov, podpora 
tvorby politík, výskumy, 
informačné kampane, 
publikačná činnosť



MIGRAČNÉ 
INFORMAČNÉ 
CENTRUM IOM
Bezplatné poradenstvo
a služby pri integrácii 
cudzincov na Slovensku 
od roku 2006



• štátnych príslušníkov krajín mimo EÚ/EHP s prechodným / trvalým / 
tolerovaným pobytom v SR, 

• žiadateľov o pobyt na Slovensku,

• slovenských občanov, ktorí pomáhajú štátnym príslušníkom tretích 
krajín,

• zamestnávateľov štátnych príslušníkov tretích krajín,

• zástupcov komunít cudzincov na Slovensku.

SLUŽBY A PORADENSTVO MIC PRE:



SLUŽBY MIC:

Bezplatné právne
a sociálne 
poradenstvo

Pomoc pri hľadaní 
práce a informácie
o štúdiu

Bezplatné kurzy 
slovenského jazyka 
v Bratislave 
a Košiciach



SLUŽBY MIC:

Finančné príspevky 
na ďalšie vzdelávanie 
alebo rekvalifikáciu 
cudzincov

Aplikácia o vízach na 
vstup do SR
a o typoch pobytu
na Slovensku

Spolupráca
s komunitami 
cudzincov a podpora 
ich komunitného 
života na Slovensku



Migračné informačné centrum IOM od svojho vzniku poskytlo 
komplexné integračné poradenstvo a služby 37 190 cudzincom z viac 
ako 160 krajín.

Kurzy slovenského jazyka v Bratislave a v Košiciach absolvovalo už 10 494 
cudzincov a kurzy sociálnej a kultúrnej orientácie využilo 1 714 
cudzincov. Ďalších 738 cudzincov získalo podporu na ďalšie vzdelávanie 
alebo rekvalifikačný kurz.

POMOC V ČÍSLACH

37 190

10 494



ASISTOVANÉ 
DOBROVOĽNÉ 
NÁVRATY
A REINTEGRÁCIE
Pomoc migrantom pri 
návrate zo Slovenska 
domov



• štátnych príslušníkov tretích krajín bez povolenia na pobyt na 
Slovensku,

• žiadateľov o azyl na Slovensku,

• neúspešných žiadateľov o azyl na Slovensku,

ktorí sa rozhodnú pre dobrovoľný návrat zo Slovenska do krajiny pôvodu.

POMOC PRI NÁVRATE PRE:



SLUŽBY IOM V PROGRAME AVRR:

Registrácia do 
programu 
asistovaných 
dobrovoľných 
návratov
a reintegrácií (AVRR)

Pomoc s vybavením 
náhradných 
cestovných dokladov

Zabezpečenie 
cestovných lístkov



SLUŽBY IOM V PROGRAME AVRR:

Zabezpečenie 
ubytovania, stravy, 
oblečenia a 
zdravotnej 
starostlivosti

Asistencia pri 
odchode zo 
Slovenska, počas 
prestupov a doprava
z letiska/stanice 
domov

Pomoc po návrate 
domov



IOM asistovala od roku 1998 pri návrate 1 685 cudzincom, ktorí sa vrátili 
do 66 krajín na celom svete. Najviac z nich smerovalo do Moldavska, 
Číny, Vietnamu, na Ukrajinu a do Iraku.

IOM poskytla pomoc po návrate domov 326 cudzincom v 37 krajinách 
na celom svete. Využili ju najmä na menšie podnikateľské aktivity, 
zabezpečenie základných životných potrieb, dôstojných podmienok na 
bývanie a zdravotnú pomoc.

POMOC V ČÍSLACH

1 685

326



BOJ PROTI 
OBCHODOVANIU 
S ĽUĎMI
Prevencia obchodovania 
s ľuďmi, bezpečné 
cestovanie a práca 
v zahraničí



• verejnosť,

• pracovníkov štátnej a verejnej správy a pomáhajúcich organizácií,

• pedagógov, lektorov, preventistov, psychológov, sociálnych pracovníkov 
a ďalších odborníkov v oblasti prevencie obchodovania s ľuďmi.

AKTIVITY IOM V PREVENCII 
OBCHODOVANIA S ĽUĎMI A POMOCI 
OBETIAM PRE:



KAMPANE, VZDELÁVANIE, FILMY

Kampane Help
(2003-4) a Nestaň sa 
otrokom! (2014) na 
zvýšenie povedomia
o obchodovaní
s ľuďmi a linke pomoci

Vzdelávanie
odborníkov 
v prevencii, 
identifikácii obetí
a starostlivosti o obete 
obchodovania s ľuďmi

Dokumentárne filmy 
o obchodovaní
s ľuďmi: Mne sa to 
stať nemôže (2003)
a 0800 800 818 
(2011).



MOBILNÁ APLIKÁCIA, WEB, BROŽÚRY

Bezplatná mobilná 
aplikácia Safe Travel 
& Work Abroad –
pre širokú verejnosť 
aj na vzdelávanie na 
školách (+ manuál)

Webová stránka
o bezpečnom 
cestovaní a práci
v zahraničí a ako sa 
nestať obeťou 
obchodovania s ľuďmi

Infomačné
a vzdelávacie 
materiály pre 
pedagógov, lektorov, 
preventistov
a verejnosť



IOM identifikovala 213 obetí obchodovania s ľuďmi, z toho 128 obetiam 
pomohla pri návrate na Slovensko. IOM poskytla reintegračnú asistenciu 
a krízovú intervenciu 139 obetiam obchodovania s ľuďmi.

Pracovníci IOM zorganizovali a lektorovali 145 odborných vzdelávacích 
podujatí, ktorými vyškolili 2 592 odborných pracovníkov v prevencii 
obchodovania s ľuďmi a identifikácii obetí obchodovania s ľuďmi.

POMOC V ČÍSLACH

213

2 592



EURÓPSKA 
MIGRAČNÁ 
SIEŤ
Poskytovanie aktuálnych
a objektívnych
informácií o migrácii 
a azyle



Európska migračná sieť (European Migration Network – EMN) 
poskytuje inštitúciám Európskej únie, jej členským štátom a Nórsku 
aktuálne, objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie o migrácii
a o azyle na účely tvorby politík.

Aktivity EMN a ich výstupy sú určené pre:  

• tvorcov politík,

• pracovníkov verejnej správy,

• odbornú a širokú verejnosť.

ČINNOSŤ EMN:



Európska únia: 

• Európska komisia (koordinácia siete)

• Národné kontaktné body členských štátov EÚ a Nórska

Národný kontaktný bod EMN v SR:  

• Ministerstvo vnútra SR

• Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

• Štatistický úrad SR   

• Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) – Úrad v SR 
(koordinátor aktivít EMN v SR od 2009)

ZLOŽENIE EMN:



PUBLIKÁCIE EMN

Výročné správy EMN 
o migrácii a azyle

Štúdie o rôznych 
témach migrácie

Slovník z oblasti 
migrácie a azylu 6.0



ODBORNÉ STRETNUTIA A AD HOC OTÁZKY

Vzdelávací seminár 
EMN o migrácii 
a diskusné večery 
s premietaním filmov

Konferencie
a pracovné stretnutia

Rýchla výmena 
informácií cez 
celoeurópsky systém 
ad hoc otázok EMN



Od roku 2009 IOM ako koordinátor EMN na Slovensku vydala 57 štúdií
a Výročných správ EMN o migrácii a azyle.

Od roku 2012 EMN zorganizovala sedem ročníkov Vzdelávacieho 
seminára EMN o migrácii, na ktorých sa zúčastnilo vyše 430 pracovníkov 
verejnej správy, občianskeho sektora a ďalších inštitúcií.

AKTIVITY EMN V SR V ČÍSLACH

57

430



AKTIVITY IOM V SR PODPORUJÚ NAJMÄ:



Úrad IOM v Bratislave

Grösslingová 35

811 09 Bratislava

E-mail: bratislavainfo@iom.int

Web: www.iom.sk

Facebook: IOMSlovakia

LinkedIn: IOMSlovakia

YouTube: IOMSlovakia

KONTAKT – IOM SLOVENSKO:

Kancelária IOM v Košiciach

Poštová 1

040 01 Košice

E-mail: iomkosice@iom.int


