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Akčný plán migračnej politiky v podmienkach Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky na roky 2018 – 2020 

 

1. Všeobecná časť 

Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2020 je základným dokumentom a 

východiskom pre budovanie politiky vlády Slovenskej republiky v oblasti migrácie.  

Návrh Akčného plánu migračnej politiky v podmienkach Ministerstva práce, sociálnych vecí a 

rodiny Slovenskej republiky na roky 2018 – 2020 sa predkladá na základe uznesenia vlády 

Slovenskej republiky č. 574 z 31. augusta 2011 k Migračnej politike Slovenskej republiky s 

výhľadom do roku 2020.  

Z dôvodu, že si Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pripravuje dve 

rozsiahle aktivity a) vypracovanie materiálu „Stratégia pracovnej mobility cudzincov v Slovenskej 

republike“; b) aktualizáciu materiálu „Integračná politika Slovenskej republiky“ neuvádza 

v prekladanom návrhu Akčného plánu migračnej politiky v podmienkach Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na roky 2018 – 2020 iné opatrenia. Všetky opatrenia, 

dôležité z hľadiska vecnej pôsobnosti rezortu práce, sa už nachádzajú alebo budú nachádzať 

v dvoch vyššie uvedených materiáloch.     

 

1.1. Legálna migrácia 

2.2.6.  Podporu prijímania ekonomických migrantov, zamestnávania 

migrantov z tretích krajín v súlade s potrebami národného 

hospodárstva a trhu práce s dôrazom na prijímanie a zamestnávanie 

vysokokvalifikovaných zamestnancov, vedeckých pracovníkov a 

ďalších kvalifikovaných migrantov 

1. Relevantné acquis: 2.2.6.1.  

2. Navrhované opatrenia 

(L/I/R), gestor 

implementácie a termín 

implementácie: 

Opatrenie č. 2.2.6.1. 

Vypracovanie stratégie pracovnej mobility cudzincov v Slovenskej republike; dokumentu 

v oblasti strategického plánovania, riadenia a regulovania pracovnej mobility cudzincov na 

trh práce v Slovenskej republike.  

 
Gestor: MPSVR SR 

 

Termín splnenia: 2018 

3. Aktuálny stav plnenia 

(slovne) a vyhodnotenia 

plnenia opatrení: 

K opatreniu č. 2.2.6.1. 

2.3.     Integrácia 

2.3.1. Zavádzanie uplatňovania tzv. integračného mainstreamingu (s 

prihliadnutím na špecifiká právneho postavenia žien, maloletých, 

osôb so zdravotným postihnutím, cudzincov s poskytnutou 

medzinárodnou ochranou a migrantov v seniorskom veku) do 

prípravy a tvorby legislatívy, vytváraní rezortných politík, právnych 

predpisov v kontexte na dopad týchto opatrení na oblasť integrácie 

migrantov 
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1. Relevantné acquis: 2.3.1.4.  

2. Navrhované opatrenia 

(L/I/R), gestor 

implementácie a termín 

implementácie: 

Opatrenie č. 2.3.1.4. 

Aktualizácia Integračnej politiky Slovenskej republiky  

 

Gestor: MPSVR SR 

 

Termín splnenia: 2019/2020 

3. Aktuálny stav plnenia 

(slovne) a vyhodnotenia 

plnenia opatrení: 

K opatreniu č. 2.3.1.4. 
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