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MIGRÁCIA AKO CELOSPOLOČENSKÝ
PROBLÉM ZASAHUJÚCI EURÓPU
MIGRATION AS AN OVERALL SOCIAL PROBLEM AFFECTING EUROPE
Martina Marchevská, Mariana Dubravská 1
Autorky pôsobia ako odborné asistentky na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity
v Prešove. Vo svojom výskume sa venujú problematike medzinárodného obchodu,
globalizácie a internacionalizácie podnikania.
Authors currently hold the position of Assistant Professor at the Faculty of Management at
University of Prešov. Main fields of their interest are: international trade, globalization and
internationalization.
Abstract
The contribution deals with the forms of migration occurs as, migration policy and integration
policy in Slovakia. In particular, it deals with the issue of migration from the perspective of
the proportion of foreign nationals in the population the population of selected countries
(2017) as well as the migration of the V4 countries during the period 2006 to 2015
international migration is currently one of the the characteristic manifestations of the
globalisation processes in the world and an important attribute of their changes. In connection
with its economic, social, cultural, political, security, population, environmental and other
impacts are to be considered as one of the fundamental challenges of civilization 21. of the
century.
Key words: integration policy, comparison, migration policy, Slovak Republic
Abstrakt
Príspevok sa zaoberá celospoločenským problémom ako sú formy migrácie, migračná politika
a integračná politika na Slovensku. Konkrétne sa zaoberá problematikou migrácie z pohľadu
podielu cudzích štátnych príslušníkov na obyvateľoch obyvateľstva vybraných krajín (2017)
ako aj migrácie krajinách V4 za sledované obdobie 2006 až 2015 Medzinárodná migrácia je v
súčasnosti jedným z charakteristických prejavov globalizačných procesov vo svete a
významným atribútom ich zmien. V súvislosti so svojimi ekonomickými, sociálnymi,
populačnými, kultúrnymi, politickými, bezpečnostnými, environmentálnymi a inými dopadmi
sa považuje za jednu zo základných civilizačných výziev 21. storočia.
Kľúčové slová: integračná politika, komparácia, migračná politika, Slovenská republika
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Úvod
Na základe rozpačitej situácie z hľadiska problematiky migrácie v Európskej únií došlo
za posledné obdobie k výrazným zmenám, ktoré sa nesú v znamení rôznych diskusií, opatrení
alebo dokonca k radikálnym postupom vlád EU. Až donedávna bola Slovenská republika
takmer výlučne krajinou pôvodu migrantov, teda krajinou, z ktorej občania z rôznych
dôvodov migrovali do cudziny.
Výraznejšie zmeny priniesol až vstup Slovenska do Európskej únie a schengenského
priestoru. V období od roku 2004 v Slovenskej republike (SR) poklesla najmä nelegálna a
azylová migrácia a štvornásobne sa zvýšila legálna migrácia. Aj napriek tomu, že rast
populácie cudzincov na Slovensku bol v rokoch 2004 – 2008 spomedzi všetkých členských
štátov EÚ druhý najvyšší, zastúpenie cudzincov v populácii – v porovnaní s inými štátmi EÚ
– zostáva na nízkej úrovni. Cudzinci dnes v SR tvoria 1,9 percenta populácie a ich počet
pomaly, ale kontinuálne rastie. V roku 2017 ich u nás žilo o 11 204 viac ako rok predtým, čo
predstavuje nárast o 12 %. Aj napriek zložitej situácie v EU z hľadiska migrácie cudzincov,
Slovensko nepatrí k tradičným cieľovým krajinám migrantov. Je kultúrne homogénnou
krajinou, ktorej sa nedotkol dramatický nárast migrácie v priebehu 20. storočia (IOM 2017).
SR je v oblasti krízového riadenia pripravená hľadať riešenia tzv. európskej migračnej krízy.
Najmä v spolupráci s niektorými susednými krajinami (Maďarsko, Česká republika) reaguje
svojimi kapacitami na súčasné humanitárne výzvy promptne a operatívne. V závislosti od
svojich finančných možností sa usiluje posilňovať svoje kapacity tak, aby boli schopné
zvládať (predovšetkým v rámci EÚ) nové bezpečnostné výzvy, ktoré môžu nastať v dôsledku
nelegálnej migrácie (Kister 2018).
Jadro
Migranti sú často definovaní ako tí, ktorí sú narodení mimo hranice štátu s cudzím
občianstvom, alebo ľudia s cieľom natrvalo sa usadiť v cudzej krajine. Niektoré analýzy
dokonca považujú za migrantov deti, ktoré síce boli narodené na území štátu, ale ktorých
rodičia sú cudzinci. Žiadna z definícii nie je rovnaká a žiadneho migranta nikdy nebude
možné definovať ako osobu, ktorá je subjektom pod migračnou kontrolou (Anderson a
Blinder 2015). Inak definuje migranta OSN, ktoré ponúka veľmi zjednodušenú definíciu
migranta, ktorá hovorí o tom, že migrantom je osoba, ktorá žije mimo svojej krajiny viac ako
12 mesiacov (Divinský 2009).
„K medzinárodnej migrácii dochádza v určitom množstve, v určitej kvalifikačnej
skladbe, v určitej vekovej skladbe a v určitom teritoriálnom zameraní“ (Hečková, Chapčáková
2012, s.136). Migrácia predstavuje akýsi presun ľudí, ktorý sa dotýka predovšetkým
obyvateľstva, ktoré zotrváva na mieste. V súčasnosti sa tento jav stáva významných
činiteľom, akýmsi trendom, ktorý rozdeľuje, ale aj spája spoločnosť (Bilic, Krogmann 2015).
IOM rozlišuje tieto základné formy migrácie:
Zahraničná migrácia je pohyb osôb cez hranice štátov spojený s trvalou alebo
prechodnou zmenou pobytu, kým vnútorná migrácia je pohyb osôb v rámci jedného štátu na
účel trvalej alebo prechodnej zmeny pobytu.
Dobrovoľná migrácia je slobodný pohyb osôb alebo skupín osôb, napríklad s cieľom
podnikania, zamestnania, zlúčenia rodiny, štúdia, či sezónnych prác a nútená migrácia
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znamená nedobrovoľné opustenie krajiny pôvodu napríklad z dôvodu vojnového konfliktu,
prírodných katastrof, závažných existenčných problémov, alebo inej krízovej situácie
(Bargerová 2016)..
,,Nútenú migráciu v tomto prípade predstavuje migrant nútený opustiť domov kvôli
sociálnym dôvodom, politickej situácii, vojnovým konfliktom, živelným pohromám a iným
situáciám, z ktorých možno očakávať ohrozenie života, zdravia či majetku migranta“ (Hreha
2018, s.132)
„Legálna“ migrácia je prekročenie hranice krajiny s platným cestovným dokladom
(prípadne platnými vízami) a oprávneniami na pobyt, ak sa vyžadujú na vstup do krajiny.
„Nelegálna“ migrácia je neoprávnené prekročenie hranice krajiny bez platných cestovných
dokladov, víz a povolenia na pobyt, alebo neoprávnené zotrvávanie na území krajiny po
skončení platnosti dokladov, víz alebo povolenia na pobyt. Problematickosť oboch pojmov
však spočíva v tom, že podvedome asociujú s páchaním trestného činu migrantmi, čo je
zavádzajúce. Neoprávnené prekročenie hraníc alebo neoprávnený pobyt je (aj na Slovensku)
zväčša iba priestupkom, preto sa v súčasnosti nahrádzajú tiež pojmami regulérna alebo
iregulérna migrácia (Bargerová 2016).
V tomto poňatí sa nelegálna migrácia chápe ako riziko civilizačné, ktorú je možné v
rámci civilizačných rizík zaradiť do skupiny sociogénnych, podskupiny bezpečnostných rizík.
I keď SR nie je pre väčšinu migrantov cieľovou krajinou, ale skôr tranzitnou, neúčinné
riešenie nelegálnej migrácie by predstavovalo pre SR bezpečnostné riziko z viacerých
pohľadov. Táto činnosť je spojená s organizovanou trestnou činnosťou (pašovanie osôb,
zbraní, drog) a voľný pohyb neevidovaných cudzincov i s pochybnými morálnymi kvalitami
na území republiky a v schengenskom priestore by ohrozovali bezpečnosť občanov a štátu
(Kister 2017).
Dlhodobá migrácia zahŕňa ľudí, ktorí zmenia krajinu svojho obvyklého pobytu na
dobu aspoň jeden rok, kým krátkodobá migrácia je sťahovanie na dobu od troch mesiacov do
jedného roka; okrem turizmu (dovolenky, návštevy priateľov alebo príbuzných, obchodných
ciest, liečenia či zdravotného ošetrenia alebo náboženskej púte), (Bargerová 2016).
Zámerom migračnej politiky Slovenskej republiky je zabezpečiť:
 ochranu národných záujmov Slovenskej republiky a realizáciu cieľov a priorít v
oblasti migrácie, ako aj postup pri ich zabezpečovaní zo strany jednotlivých subjektov
podieľajúcich sa na realizácii migračnej politiky,
 vytváranie podmienok v oblasti ľudských, materiálnych a finančných zdrojov a
koordináciu kompetentných inštitúcií v tejto oblasti,
 aktívnu účasť Slovenskej republiky na tvorbe práva Európskych spoločenstiev a
Európskej únie v oblasti migrácie,
 ďalšiu harmonizáciu právnych predpisov Slovenskej republiky s právom Európskych
spoločenstiev a Európskej únie v oblasti migrácie,
 rozvoj inštitucionálneho rámca nevyhnutného na implementáciu politík v tejto oblasti
(MINV 2018).
Uznesením č. 390 zo dňa 11. júna 2008 vláda Slovenskej republiky vzala na vedomie
"Súhrnnú správu o stave plnenia úloh vyplývajúcich z rozpracovania Koncepcie migračnej
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politiky Slovenskej republiky na podmienky jednotlivých rezortov za rok 2007". Súčasne
uložila ministerke práce, sociálnych vecí a rodiny a podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra
prijať opatrenia koncepčného charakteru na zabezpečenie procesu integrácie migrantov do
spoločnosti pri efektívnom čerpaní finančných prostriedkov zo zdrojov a finančných
programov Európskej únie v termíne do 31.decembra 2010. Ďalšie úlohy týkajúce sa plnenia
Koncepcie migračnej politiky Slovenskej republiky v podmienkach jednotlivých rezortov, ako
ich obsahuje predmetné uznesenie vlády, súvisia so vstupom Slovenskej republiky medzi
krajiny schengenského priestoru a zameraním činnosti medzirezortnej pracovnej komisie na
vytváranie organizačných a legislatívnych podmienok súvisiacich s budúcim zriadením
Imigračného a naturalizačného úradu SR. Vláda Slovenskej republiky súčasne odporúča
predsedovi Združenia miest a obcí Slovenska a prezidentovi Únie miest Slovenska aktívne sa
zapájať do tvorby legislatívy v oblasti vytvárania inštitucionálnych, materiálno-technických a
finančných predpokladov nevyhnutných na zapojenie samospráv a mimovládnych organizácií
do procesu integrácie migrantov do spoločnosti.
 Hlavným gestorom plnenia úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády Slovenskej
republiky č. 390 z 11. júna 2008 je Migračný úrad Ministerstva vnútra SR (MINV
2018).
Integračné politiky na Slovensku
Verejné politiky, ktoré na Slovensku upravujú oblasť migrácie a integrácie migrantov,
vychádzajú najmä z nasledujúcich strategických dokumentov, ktoré boli prijaté na európskej
úrovni, (Gallová Kriglerová 2016):
Haagsky program pre posilnenie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v Európskej
únii (Haagsky program, 2005/C 53/01) sa týka imigračnej politiky EÚ a bol prijatý v roku
2004 na obdobie 2005 – 2010. Cieľom tohto programu je zaručovať prístup k právam a
spravodlivosti a poskytovanie ochrany migrantom a utečencom a zároveň vytvárať spoločné
európske politiky v tejto oblasti. Súčasne vyžaduje koordinovaný postup všetkých členských
štátov v tejto oblasti. Haagsky program definuje integráciu migrantov ako kontinuálny
obojstranný proces – prebieha teda tak na strane prijímajúcej spoločnosti, ako aj na strane
migrantov. Úspešná integrácia migrantov prispieva k stabilite a súdržnosti spoločnosti ako
celku. Preto je program zameraný na zabránenie vylučovania akýchkoľvek skupín
obyvateľstva vrátane migrantov2
Štokholmský program (2009) bol prijatý na roky 2010 – 2014 a nadväzuje na
predchádzajúci Haagsky program. Presadzuje myšlienku prístupu k spravodlivosti pre
všetkých obyvateľov Európy a zdôrazňuje rešpekt k rozmanitosti a ochranu všetkých skupín
obyvateľstva vrátane menšín a migrantov. EÚ podľa neho musí vypracovať komplexnú a
pružnú migračnú politiku, ktorá by sa mala sústrediť na solidaritu a zodpovednosť, pričom by

2

Informácie o Haagskom programe: POSILŇOVANIE SLOBODY, BEZPEČNOSTI A SPRAVODLIVOSTI V
EURÓPSKEJ ÚNII sú dostupné: https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:053:0001:0014:SK:PDF
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reagovala na potreby krajín EÚ aj migrantov. Súčasne je nevyhnutné zaviesť intenzívne
integračné politiky, ktoré zaručujú práva migrantov3
Európsky pakt o migrácii a azyle (2008) vyzýva členské štáty EÚ k efektívnemu
riadeniu migrácie, ktorého predpokladom je aj úspešná integrácia migrantov. Európska rada
sa nazdáva, že legálne prisťahovalectvo musí vychádzať z vôle migranta i vôle prijímajúcej
krajiny a mať za cieľ obojstranný prínos (Európsky pakt o migrácii a azyle, 2008).
Spoločný program pre zahrnutie – Rámec pre integráciu štátnych príslušníkov tretích
krajín do Európskej únie (2005) definuje, že rovnosť pre všetkých a zamedzenie diskriminácie
sú kľúčovými aspektmi integrácie. Zároveň vyzýva členské krajiny na dôslednejšie
uplatňovanie integračných politík a navrhuje ďalšie opatrenia na zosúlaďovanie týchto politík
v rámci EÚ. Definuje základné oblasti a predpoklady úspešnej integrácie, akými sú prístup na
trh práce, kvalitné vzdelávanie, podpora výučby jazyka hostiteľskej krajiny zo strany
členských štátov a pod. Zdôrazňuje aj potrebu vytvárať interkultúrny dialóg a vzájomné
vzťahy medzi hostiteľskou spoločnosťou a migrantmi, čo vedie k lepšej integrácii a sociálnej
súdržnosti. Zároveň zdôrazňuje význam miestnej a regionálnej úrovne v migračných a
integračných procesoch4.
Spoločná Agenda pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín (2011) volá po
ešte intenzívnejšom zapojení orgánov miestnych samospráv do procesov integrácie
migrantov. Odporúča prijímať opatrenia ako napríklad organizovanie jazykových a
orientačných kurzov pre migrantov, podporovaný prístup k zamestnaniu či vzdelávaniu, boj
proti diskriminácii a pod.5(MINV, 2018).
Migračná politika Európskej únie
Migračná politika Európskej únie (EÚ) rieši tak legálnu ako aj nelegálnu migráciu. Upravuje
samotnú migráciu občanov EÚ v rámci únie, ktorú môžeme nazvať internou migračnou
politikou v systéme schengenského systému v ktorom neexistujú prekážky pri prechádzaní na
územie iného členského štátu a zotrvania v ňom, okrem výnimky registrácie pobytu po
uplynutí 3 mesiacov v inom členskom štáte. V Európe v súčasnosti stále neexistuje jednotná
imigračná politika, ktorú by členské štáty rešpektovali. Existencia návrhu na riešenie
problému imigrantov prostredníctvom prerozdeľovania na základe kvót, ktoré EÚ vníma ako
najlepšie riešenie zlyháva a mnohé štáty nesúhlasia s týmto návrhom, pretože sa na jednej
strane javí ako prvoplánový a nefunkčný, na strane druhej viac rozdeľuje ako spája. Ani na
summite, ktorý sa koncom roka 2017 konal v Bruseli sa nezmenili pohľady členských štátov
na povinné kvóty a nezhody v otázke riešenia migračnej krízy tak v Európe panujú naďalej. Je
na zamyslenie, že sa politické elity od vzniku európskej migračnej krízy v roku 2015 stále
3

Informácie o Štokholmskom programe a jeho znenie sú dostupné na:
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/jl0034_sk.ht
m
4
Informácie o Spoločnom programe pre zahrnutie Rámec pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín do
Európskej únie sú dostupné :
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com/com_com(2005)0389_/com_com(2005)03
89_sk.pdf
5
Informácie o Európskom fonde pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín sú dostupné:
https://www.minv.sk/?legislativa-5
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nedokázali dohodnúť na jej riešení. Za najväčší problém tak nemožno vnímať existenciu
vzniku migračnej krízy a samotných imigrantov, ale neexistujúca jednotná migračná politika
(Hreha 2018).
Štatistické údaje o prirodzenom vývoji populácie v Európskej únii ukazujú, že
medziročný pohyb obyvateľstva 2016 - 2017 je na úrovni + 3 %. Ak však tento údaj očistíme
od prílivu imigrantov, potom zistíme, že populácie poklesla o 0,2 % . Tak napr. v Nemecku je
rozdiel medzi počtom narodení a úmrtí – 150 000, ale vďaka imigrantom bol dosiahnutý
prírastok + 625 000 (The 2018 Ageing Report, 2017). Významný záporný pohyb obyvateľstva
je viditeľný aj v balkánskych krajinách, v Taliansku, v Grécku. Z krajín V- 4 je najhorší vývoj
v Maďarsku a v Poľsku, kde je čistý úbytok obyvateľstva, Česko a Slovensko vykazuje zatiaľ
prírastok. Ak Európska únie nechce páchať svoju demografickú samovraždu, musí zásadne
riešiť túto bezpečnostnú výzvu. Jednoduché a lacné riešenia však neexistujú. Názor, že zmeny
v pôrodnosti sa dajú dosiahnuť zvyšovaním sociálnych dávok je mýtus. Ako ukazujú
štatistiky, čím bohatšie spoločnosť, tým je nižšia fertilita. Môžeme to dokumentovať údajom
o priemernej fertilite krajín OECD, ktorá je 1,65, pritom v najchudobnejších afrických
krajinách je priemerná fertilita 5,5 deti na 1 ženu (WPT 2015). Populačné správanie Európy
sa odzrkadľuje aj v zmene podielu Európy na svetovom obyvateľstve. Ak v roku 2015 bol
podiel Európy na svetovom obyvateľstve 10,1 %, v roku 2030 to bude len 8,7 % a v roku
2050 7,6 % pri podiele Afriky 21,8 % a 57,2 % podiele Ázie (WPF 2010).
Európa je odkázaná na imigráciu. Avšak na takú imigráciu, ktorá bude prispievateľom,
a nie čistým spotrebiteľom sociálneho zaopatrenia. Európa si musí svojich imigrantov
vychovať. Musí investovať do ich výchovy a vzdelávania, aby boli aspoň v základnej miere
kompatibilní s európskymi kultúrnymi a kvalifikačnými požiadavkami (Hofreiter 2018).
Podiel zahraničnej populácie EU
Najvyšší podiel zahraničnej populácie v Luxembursku, najnižšia v Poľsku, vid. Obr. 1.

Obrázok 1: Podiel cudzích štátnych príslušníkov na obyvateľoch obyvateľstva, 1. januára 2017 (%).
Zdroj: EUROSTAT 2018
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V absolútnom vyjadrení sa najvyšší počet cudzincov žijúcich v členských štátoch EÚ 1.
januára 2017 zistil v Nemecku (9,2 milióna osôb), Spojenom kráľovstve (6,1 milióna), v
Taliansku (5,0 milióna), vo Francúzsku (4,6 milióna) a Španielsko (4,4 milióna). Cudzinec v
týchto piatich členských štátoch spoločne zastupoval 76% z celkového počtu cudzincov
žijúcich vo všetkých členských štátoch EÚ, zatiaľ čo tých istých päť členských štátov tvorilo
63% podiel obyvateľov EÚ-28 (EUROSTAT 2018).
Komparácia migrácie v rámci V4
V nasledujúcej tabuľke 1 uvedieme bližšie informácie o celospoločenskom probléme migrácia
z pohľadu V4. Popíšeme počty migrantov počas celého desaťročného sledovaného obdobia vo
Vyšehradskej skupine.
ROK

ČESKÁ
REPUBLIKA
v počte migrantov

SLOVENSKO
v počte migrantov

MAĎARSKO
v počte migrantov

POĽSKO
v počte migrantov

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

66 125
102 511
76 151
38 199
28 046
20 673
28 607
27 843
38 490
31 589

11 309
14 848
16 470
14 438
12 659
8 224
2 940
2 475
2 418
3 774

23 569
22 607
35 547
25 582
23 884
22 514
20 340
21 250
26 004
25 787

34 210
40 637
41 834
41 277
41 061
41 336
47 131
46 614
31 977
86 087

Tabuľka 1: Migrácia v krajinách V4 za desaťročné obdobie
Zdroj: vlastné spracovanie podľa STATS OECD 2018

Znázornená migrácia v tabuľke 1 predstavuje obyvateľa v počte migrantov za daný rok krajín
Vyšehradu za desaťročné obdobie - a to v rokoch 2006 až 2015. Za celé sledované obdobie
mala z krajín Vyšehradu najnižší počet migrantov Slovenská republika, kde k poslednému
sledovanému roku je to v porovnaní s ostatnými krajinami V4 len 3 774 migrantov. Za SR
nasleduje Maďarsko s druhým najnižším počtom migrantov. Oproti SR je však stav
niekoľkonásobne vyšší a k poslednému sledovanému roku dosahuje číslo 25 787 migrantov.
Poľsko a Česká republika sú na tom takmer podobne. Len o čo si menej za sledované obdobie
malo migrantov Poľsko, ktoré k poslednému roku dosahovalo 86 087 migrantov. Česká
republika teda prijala najviac migrantov za sledované obdobie. Najkritickejším rokom v rámci
ČR v celej V4 bol rok 2007, kedy v ČR bolo viac ako 100 000 migrantov za 1 rok. K
poslednému sledovanému roku sa čísla neustále znižujú, a teda v roku 2015 bolo v ČR 31 589
migrantov.
Záver
Ak sa bude migrácia ignorovať, resp. podceňovať, môže spôsobiť v krajine rôzne problémy v
politickom, hospodárskom, ale aj spoločenskom živote krajiny. Čo sa týka migrácie, za celé
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sledované obdobia sme v rámci V4 prijali najmenej migrantov. V rozpätí rokov 2012-2015 na
Slovensku bolo prijatých priemerne iba 3 tis. migrantov ročne, čo je oproti ostatným krajinám
V4 nepatrná čiastka. Z hľadiska nelegálnej migrácie bolo v roku 2017 zaznamenané políciou
Slovenskej republiky najviac prípadov nelegálnej migrácie od vstupu SR do schengenského
priestoru. Na tlačovej besede uviedol policajný prezident Tibor Gašpar, že konkrétne ide o 2
706 zaznamenaných prípadov, čo oproti predošlému roku predstavuje nárast o 24,7%.

Tento článok odporúčal na publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda:
doc. Ing. Rastislav Kotulič, PhD.
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