Akčný plán migračnej politiky v podmienkach Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2025
1. Všeobecná časť
Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2025 (ďalej len „migračná politika“)
je základným dokumentom a východiskom pre budovanie modernej, komplexnej a účinnej politiky
vlády SR vo všetkých oblastiach migrácie.
Návrh Akčného plánu migračnej politiky v podmienkach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2025 sa predkladá na základe uznesenia vlády Slovenskej
republiky č. 496 z 8. septembra 2021 k Migračnej politike Slovenskej republiky s výhľadom do roku
2025.

1. Legálna migrácia s dôrazom na riadenú ekonomickú migráciu
Navrhované
opatrenia, gestor
implementácie a
termín
implementácie:

Opatrenie č. 1.1.
Realizácia legislatívnych zmien s cieľom uľahčenia prístupu kvalifikovanej pracovnej
sily z tretích krajín na slovenský trh práce v zamestnaniach s nedostatkom
kvalifikovanej domácej pracovnej sily v súlade s hospodárskymi záujmami SR.
Gestor: Sekcia práce, UPSVR
Termín splnenia: priebežne
Opatrenie č. 1.2
Prilákanie vysokokvalifikovanej pracovnej sily zjednodušením postupu zamestnania
pre vysokokvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín v súlade s Reformou 1
Komponentu 10 Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky - sfunkčnenie „fasttrack“ schémy, ktorá umožní udelenie národného víza (D) vysokokvalifikovanému
štátnemu príslušníkovi tretej krajiny na účely hľadania zamestnania a zamestnania z
dôvodu záujmu Slovenskej republiky.
Gestor: Sekcia práce, UPSVR
Spolugestor: MV SR
Termín splnenia: 1.Q.2022
Opatrenie č. 1.3
Preventívne vykonávanie kontrol dodržiavania zákazu nelegálneho zamestnávania
migrantov, s osobitným zameraním na zamedzenie ich nelegálneho pobytu za účelom
zamestnania.
Gestor: Sekcia práce, NIP
Spolugestor: MV SR
Termín splnenia: priebežne
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Opatrenie č. 1.4
Pokračovať v spolupráci Národného inšpektorátu práce a inšpektorátov práce
s príslušnými zložkami Policajného zboru, predovšetkým s Úradom hraničnej a
cudzineckej polície a úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, resp. Ústredím práce
sociálnych vecí a rodiny.
Gestor: Sekcia práce, UPSVR, NIP,
Spolugestor: UHCP
Termín splnenia: priebežne
Opatrenie č. 1.5
Preventívne pôsobenie v oblasti porušovania zákazu nelegálneho zamestnávania
cudzincov, prostredníctvom zvyšovania povedomia o tomto fenoméne (ako aj o
prevádzačstve a obchodovaní s ľuďmi), realizácia informačných kampaní zameraných
na vybrané sektory a kategórie cudzincov.
Gestor: Sekcia práce, UPSVR, NIP,
Spolugestor: MV SR
Termín splnenia: priebežne

4.

Integrácia

1. Navrhované
opatrenia, gestor
implementácie a
termín
implementácie:

Opatrenie č. 4.1
Podporovať integráciu cudzincov s legálnym pobytom na lokálnej a regionálnej
úrovni v rámci svojich kompetencií, predovšetkým spoluprácou s lokálnymi aktérmi
pri využívaní finančných prostriedkov z fondov EÚ a ďalších alternatívnych
mimorozpočtových zdrojov.
Diverzifikovaným a komplementárnym financovaním medzi štátom a projektovým
financovaním AMIF a ESF+ je možné zabezpečiť pokračovanie úspešných konceptov
zameraných na integráciu, ako aj rozšíriť cieľovú skupinu a regionálne zastúpenie
služieb, podporovať dobrú prax a využiť synergie na jej mainstreamovanie
do ostatných služieb, ktoré poskytujú mestá svojim obyvateľom. Takouto formou
podporiť vytváranie lokálnych podporných centier pre integráciu cudzincov v synergii
s existujúcimi overenými službami (Migračné informačné centrum IOM).
Gestor: OMVEZ, UPSVR SR,
Spolugestor: MV SR, IOM, samosprávne kraje
Termín splnenia: priebežne
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7. Obchodovanie s ľuďmi
1. Navrhované
opatrenia (L/I/R),
gestor implementácie
a termín
implementácie:

Opatrenie č. 7.1
Podpora spolupráce relevantných inštitúcií, vrátane Informačného centra na boj proti
obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality a s medzinárodnými inštitúciami pri
identifikovaní a riešení prípadov obchodovania s ľuďmi, ako aj venovať osobitnú
pozornosť problematike obchodovania s maloletými za účelom nútených sobášov
Gestor: SRP, NKS pre riešenie problematiky násilia na deťoch
Spolugestor: MV SR, Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a
prevenciu kriminality, IOM
Termín splnenia: priebežne
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