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Migrácia a azyl na Slovensku
Projekty pomoci utečencom
Mimovládne organizácie a ich
pôsobenie v prospech celospoločenských potrieb sú neodmysliteľným prvkom každej demokratickej spoločnosti. Viaceré z nich sa
aktívne podieľajú na plnení úloh
spojených s pomocou utečencom, na Slovensku v spolupráci
s Migračným úradom Ministerstva
vnútra SR, Úradom zastupiteľstva
vysokého komisára pre utečencov
na Slovensku (UNHCR) a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu
(IOM) v SR. Medzi najaktívnejšie
z mimovládnych organizácií patrí
Spoločnosť ľudí dobrej vôle, Slovenská humanitná rada, Liga za
ľudské práva, Evanjelická diakonia ECAV.

Slovenská humanitná rada pôsobí v súčasnosti nielen ako najväčšie
dobrovoľnícke centrum zastrešujúce
175 občianskych združení a charitatívnych organizácií. Jej samostatná
sekcia sociálnej pomoci utečencom
uskutočňuje od marca minulého
roku projekt s názvom: „Sociálne,
právne a psychologické poradenstvo a asistencia, materiálna starostlivosť a zabezpečenie voľnočasových aktivít žiadateľom o azyl

a azylantom s dôrazom na starostlivosť o maloletých a ostatné
zraniteľné skupiny na Slovensku“
financovaného prostredníctvom
Ministerstva vnútra SR z Európskeho fondu pre utečencov (ERF)
a štátneho rozpočtu. Celý projekt
zahŕňa komplexné služby žiadateľom o azyl, ktorí vstúpili na územie
SR. Slovenská humanitná rada (SHR)
je predkladateľom projektu a partnerom je Spoločnosť ľudí dobrej
vôle, členská organizácia SHR. Vďaka
projektu spoločne uskutočňujeme
na Slovensku sociálne, právne a psychologické poradenstvo a asistenciu, ako aj materiálnu pomoc a organizujeme aj ativity na voľný čas pre
cudzincov umiestnených v zariadeniach Migračného úradu (MÚ MVSR).
Túto činnosť vykonávame s dôrazom na maloletých bez sprievodu
a vulnerabilné (zraniteľné) skupiny
žiadateľov o azyl. SHR pôsobí na západnom Slovensku: v zariadeniach
MÚ MVSR v Adamove – Gbeloch,
Gabčíkove a Rohovciach. Materiálnu
pomoc poskytujeme aj cudzincom
v detenčnom tábore (v rámci útvaru
policajného zaistenia) v Medveďove,
ktorí môžu byť v takomto zariadení
ubytovaní 180 dní, počas ktorých
môžu požiadať o azyl.
V rámci Iniciatívy spoločenstva
EQUAL v partnerstve s Migračným
úradom Ministerstva vnútra SR
a Asociácie vzdelávania samosprávy realizuje Slovenská humanitná
rada aj projekt s názvom: „Pozitívne
ovplyvňovanie verejnej mienky majoritnej spoločnosti v záujme uľahčenia integrácie azylantov a migrantov
do spoločnosti“.
K dlhodobej činnosti patrí aj
pomoc maloletým bez sprievodu,

ktorá sa uskutočňuje v spolupráci
s UNHCR v rámci projektu: „Sociálne
poradenstvo a materiálna podpora pre žiadateľov o azyl a sociálnoprávna asistencia pre maloletých bez
sprievodu na západnom Slovensku“.
Ďalší pozoruhodný projekt, ktorý
SHR uskutočňuje, má názov: „Utečenecké sociálne kliniky“, v ktorom
v spolupráci s UNHCR, Univerzitou
J. A. Komenského, Trnavskou univerzitou a Úradom práce, sociálnych
vecí a rodiny v Trenčíne pomáha pri
výchove budúcich profesionálov
v oblasti sociálnej práce s utečencami. Prostredníctvom projektu „Mosty k tolerancii“ pomáhame prednáškami viesť mladých ľudí k tolerancii
a predchádzať prejavom rasizmu
a xenofóbii (nenávisti voči všetkému
cudziemu, neznámemu a voči cudzincom) v Bratislavskom kraji.
Eva Lysičanová
riaditeľka SHR
a supervízor projektu
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Rozhovor

Zdravá spoločnosť sa utečencov neobáva

Národný Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) na
Slovensku v minulom roku zaznamenal mierny nárast počtu udelených azylov v Slovenskej republike
z 1 na 3 percentá. Koľko ľudí v SR
v tomto roku doteraz dostalo azyl?
S touto a ďalšími otázkami sme
oslovili JUDr. Petra Kresáka, vedúceho Národného úradu UNHCR na
Slovensku, ktorý v svojich odpovediach uviedol:
- S číslami sa dá manipulovať, ale
pravdou ostáva, že v roku 2004 získalo
azyl pätnásť a v roku 2005 dvadsaťpäť
žiadateľov. Ak sa pozrieme iba na porovnanie týchto čísel, je to oproti predchádzajúcim rokom skutočne nárast.
Pri hlbšej analýze však zistíme, že je to
trochu ináč, lebo z čísla 25 získaných
azylov v roku 2005, sa vzťahuje 11 na
členov jednej veľkej rodiny, ktorá získala azyl a ktorá už síce dlhodobo o azyl
na Slovensku žiadala, no ktorej dôvody
boli dosť sporné. V tomto roku sú tieto čísla veľmi nízke a do konca augusta
tohto roku boli na Slovensku udelené
iba štyri azyly. Počty udelených azylov
za roky 2004, 2005 a tohto roku sú skutočne minimálne, v porovnaní s okolitými krajinami ako je: Česká republika,
Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, kde sa počty
udelených azylov pohybujú v stovkách.
Slovensko je úplne na konci európskej
štatistiky a súťaží o poslednú priečku so
Slovinskom. Je to, podľa môjho názoru,
skutočne nepriaznivý stav.
Z ktorých krajín pochádzali ľudia, ktorí v tomto roku získali azyl
na Slovensku?
- V tomto roku možno hovoriť o cudzincoch zo štyroch krajín: Číny, Iránu,
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Kuby a Srbska. V podstate aj toto niečo
naznačuje, ale každý azylový prípad je
iný a rôznosť (divergencia) národností
môže, no nemusí byť.
Majú možnosť žiadatelia o azyl
zamestnať sa na Slovensku a včleniť
do spoločnosti?
- Jedna z ostatných noviel azylového zákona, ktorá začala platiť začiatkom minulého roku, aj na základe pomerne značného tlaku UNHCR v tejto
oblasti, umožnila, aby každý žiadateľ
o azyl, ktorý je v azylovom procese
dlhšie ako jeden rok, mal možnosť
pracovať, ale, aj doposiaľ to bolo spojené s pomerne veľkými ťažkosťami.
Zákon o zamestnanosti totiž od nich
vyžadoval získanie osobitného povolenia. V súčasnosti však existuje pozitívny signál o zmene. UNHCR rokoval
s Ministerstvom práce, sociálnych
vecí a rodiny SR a podarilo sa nám
presvedčiť pracovníkov ministerstva,
aby sa do súčasného legislatívneho
procesu o zmene zákona o pobyte
cudzincov dostala aj zmena zákona
o zamestnanosti, ktorá by umožnila,
aby žiadatelia o azyl mali možnosť
získať prácu za rovnakých podmienok ako občania SR a štátni príslušníci
Európskej únie. To znamená, že by sa
od nich už nevyžadovali osobitné povolenia. UNHCR hodnotí takýto vývoj
veľmi pozitívne.

Vlani nebol na Slovensku udelený ani jeden azyl žiadateľom z Čečenska. Platí to isté aj v tomto roku
alebo už nikto z Čečenska sa v SR
o azyl neuchádza?
- Počet žiadateľov o azyl čečenskej
národnosti z Ruskej federácie v Slovenskej republike je stále pomerne vysoký. Žiaľ, prakticky všetky ich žiadosti
sú negatívne rozhodované. Uvedené
bude predmetom osobitnej analýzy
Úradu vysokého komisára OSN pre
utečencov v SR. Za posledných desať
rokov boli úspešní žiadatelia o azyl čečenskej národnosti iba v dvoch prípadoch. Následkom tejto situácie je, že
títo žiadatelia o azyl sa skôr alebo neskôr dozvedia nielen to, že ich azylový
proces trvá pomerne dlho, ale aj to, že
ich šanca na pozitívne rozhodnutie je
mizivá. Z uvedeného dôvodu sa potom ich drvivá väčšina snaží dostať do
niektorej ďalšej krajiny, čo spôsobuje
mnohé následné problémy.
Zmierni novela azylového zákona podmienky udeľovania azylu?
- Treba spresniť, že dnes sú v legislatívnom procese dve novely. Veľká
novela azylového zákona a tiež aj pomerne obsiahla novela zákona o pobyte cudzincov. Obidve tieto novely
prinášajú so sebou aj novely ďalších
právnych predpisov, ich vypracovanie
bolo iniciované smernicami Európskej

únie a prinášajú pomerne významné
zmeny v právnej úprave. Z pohľadu
UNHCR ide o zmeny tak pozitívne, ako
aj negatívne. Z tých pozitívnych musím vyzdvihnúť, že pod tlakom Európskej únie sa do slovenského právneho
poriadku zavádza takzvaná subsidiárna ochrana. Táto doplnková ochrana
chráni tých žiadateľov o azyl, ktorí nespĺňajú potrebné kritéria podľa Ženevského dohovoru o utečencoch a im nie
je možné udeliť azyl, no v krajine ich
pôvodu im hrozí vážne bezprávie (napríklad uloženie trestu smrti, mučenie,
neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie). Takýmto osobám bude možné poskytnúť tzv. doplnkovú ochranu
a nebude ich možno vyhostiť do krajiny, kde by im takéto vážne bezprávie
hrozilo. Veľmi dúfame, že doplnková
ochrana zvýši počet osôb, ktoré získajú určitý druh ochrany v Slovenskej
republike. Z toho negatívneho, čo prináša táto legislatívna zmena nemožno
nespomenúť skutočnosť, že slovenské štátne orgány plánujú časovo obmedziť azyl osobám, ktoré ho získajú
z humanitných dôvodov alebo z dôvodu zjednotenia rodiny. Takto získaný
azyl nebol doposiaľ časovo obmedzený. UNHCR vníma uvedenú zmenu ako
nežiadúcu komplikáciu.
Druhá veľká novela, ktorá sa dotýka
Zákona o pobyte cudzincov v SR, reflektuje najmä politiku Európskej únie
voči osobám, ktoré študujú v rozličných stupňoch vzdelávania a rieši ich
formy pobytu. Na základe tlaku UNHCR
by však táto novela mala priniesť aj dôležitú zmenu inštitútu tolerovaného
pobytu vo vzťahu k osobám, ktoré nie
je možné z územia SR vyhostiť z dôvodu, že uvedené by bolo v rozpore s ich
právom na rodinný život. Takýmto osobám by počas ich tolerovaného pobytu malo byť umožnené pracovať alebo podnikať. Otvoreným problémom
však stále ostáva skutočnosť, že osoby,
ktoré z územia SR nie je možné administratívne vyhostiť z iných dôvodov,
v zmysle platného právneho poriadku
nemajú zákonnú možnosť získavať finančné prostriedky pre svoju existenciu vlastnou prácou. Tento problém
podľa nášho názoru zasahuje aj do medzinárodných záväzkov SR, nakoľko na
území SR sa nachádza určitá kategória
osôb legálne (získali tolerovaný pobyt),
no prakticky sa nachádza vo „vzduchoprázdne“, pretože nemá možnosť
pracovať a ani žiadne sociálne zabez-

pečenie. Takéto osoby sú odkázané na
charitu, podporu mimovládnych organizácií alebo jednotlivcov a nemožno
hovoriť o ich dôstojnom živote.
Ako sa potom rieši situácia, ak sa
cudzincom, ktorí majú tolerovaný
pobyt v SR, narodí dieťa?
- Pri narodení dieťaťa je istá možnosť, že získa štátne občianstvo Slovenskej republiky. Záleží však od toho,
aké je právne postavenie takýchto
cudzincov z hľadiska ich štátno-občianskych zväzkov. Nedá sa preto jednoznačne povedať aké bude právne
postavenie ich dieťaťa, ak by sa na
Slovensku narodilo. Zatiaľ sa našťastie
v takejto situácii nachádzajú jednotlivci. Nemáme informácie o rodinách, či
manželských pároch. Ide prakticky vo
všetkých prípadoch o samostatných
mužov. Doteraz sme preto nemuseli
pomáhať v prípade novorodenca, ktorý by sa narodil osobe s udeleným tolerovaným pobytom. Takýto problém
však môže vzniknúť a bude zrejme
dosť obťažné ho riešiť.

Majú sa prečo občania Slovenskej republiky obávať utečencov
žiadajúcich o azyl alebo tolerovaný
pobyt?
- Táto otázka je podľa môjho názoru odrazom toho, čo demokratický
svet ťažko chápe. Neviem, z akých dôvodov by sa v súvislosti so žiadateľmi
o azyl mali spomínať akési obavy.
Sú to ľudia, ktorí opustili svoju krajinu pôvodu, pretože mali dôvodné
obavy z prenasledovania z rasových,
politických, náboženských alebo
iných dôvodov. Sú to ľudia, ktorí sa
nedopustili žiadneho trestného činu

a nie sú náchylní k páchaniu trestnej
činnosti. Sú to osoby, ktoré si zaslúžia
ochranu a pomoc od iných demokratických štátov a spoločností. Každá
normálna, zdravá spoločnosť to chápe, prijíma týchto ľudí a poskytuje im
potrebnú pomoc a ochranu. Neuzatvára sa pred nimi a nevyslovuje obavy, že by títo ľudia prinášali niečo zlé.
Ak sa budeme opierať na Slovensku
iba o štatistické údaje ľahko zistíme,
že žiadne podobné obavy absolútne
nie sú na mieste.
UNHCR sa nedávno zo Slovenska
presťahoval do Budapešti. Prečo
a čo priniesla táto zmena?
- Činnosť Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov - UNHCR - na
celom svete prechádza reštrukturalizáciou, ktorú charakterizuje regionalizácia. Kým donedávna v jednotlivých európskych štátoch stáli na
čele úradov UNHCR medzinárodní
zamestnanci OSN, ktorí pochádzali
z iných krajín, než v ktorých pôsobili a mali postavenie diplomatických
zástupcov, regionalizácia prináša isté
zjednodušenie. Zmenšila ich počet
a umiestnila ich iba do jednej krajiny
v každom regióne s kompetenciami
pre všetky krajiny regiónu. Na Slovensku pôsobil do konca júna pán
Pierre Francesco Natta z Talianska
a od júla bolo jeho miesto nahradené
vedúcim úradu, ktorým je zamestnanec UNHCR pochádzajúci zo Slovenskej republiky. Medzinárodný zástupca UNHCR pre náš región sa nachádza v Budapešti a „pokrýva“ štyri
krajiny: Poľsko, Maďarsko, Slovensko
a Slovinsko. Je ním pán Lloyd Dakin
z USA. Pri tejto štruktúre sa tiež predpokladá, že neskôr, po svojom vstupe
do Európskej únie, sa súčasťou tohto
regiónu stanú aj Bulharsko a Rumunsko. Celý región však už dnes spája jeden významný dôležitý znak, ktorým
sú vonkajšie hranice Európskej únie.
V súvislosti so Schengenským procesom a ochranou hraníc Európskej
únie preto zohrávajú tieto krajiny
nezastupiteľnú funkciu a významnou
úlohou ich vlád je nielen zabezpečiť
dostatočnú ochranu vonkajších hraníc Európskej únie, no zároveň aj ich
záväzkov vyplývajúcich zo Ženevského dohovoru o ochrane utečencov.
Zhovárala sa: Margita Škrabálková
Snímky: autorka a archív UNHCR

3

Právo na azyl znamená právo na život

Občianske združenie Spoločnosť
ľudí dobrej vôle, ktoré vzniklo v roku
1990 a ktoré má sídlo v Košiciach, sa
podieľa na humanitnej pomoci ľuďom
odkázaných na pomoc iných. Stará
sa však, v spolupráci so Slovenskou
humanitnou radou aj o ľudí umiestnených v zariadeniach Migračného
úradu SR, ktoré sa nachádzajú na
strednom a východnom Slovensku.
Pomáha žiadateľom o azyl, azylantom a ich rodinám v rámci projektov
schválených z programu ERF (Európsky utečenecký fond): „Sociálne
partnerstvo a materiálna pomoc pre
žiadateľov o udelenie azylu a azylantov“ a „Primárna integrácia osôb
s priznaným azylom na Slovensku“.
Od roku 2002 doteraz poskytlo
odbornú a materiálnu pomoc vyše

Výučba slovenského jazyka pre cudzincov.
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Súťažné hry detí počas Dňa utečencov.

dvanásťtisícom utečencom a migrantom najmä vo východnej a južnej časti Slovenska.
Zabezpečuje nielen sociálne, psychologické a právne poradenstvo,
ale zastupuje utečencov na úradoch,
poskytuje individuálnu pomoc jednotlivcom a rodinám aj pri získavaní
ubytovania a zamestnania. Poskytuje
usídľovacie granty, granty na bývanie,
organizuje rekvalifikačné kurzy, aj společenské podujatia.
Ako potvrdila prezidentka Spoločnosti ľudí dobrej vôle, Iveta Liberková,
orientuje sa na záchytný tábor v Opatovskej Novej Vsi, ďalej na azylové

zariadenie Migračného úradu SR v Liptovských Vlachoch ako aj po otvorení
záchytného zariadenia pre utečencov
v Humennom. Prví žiadatelia o azyl sa
do záchytného tábora v Humennom
presunú začiatkom roku 2007. Žiadatelia o azyl a azylanti v regiónoch
stredného a východného Slovenska,
majú k dispozícii bezplatné právne
a sociálne poradenstvo, aj asistenciu.
„Venujeme im, ak treba, aj psychologickú podporu a pomoc.
Medzi uvedené zariadenia patrí
i ďalšie zariadenie Útvaru policajného zaistenia v Sečovciach, ktoré
je však momentálne uzavreté. Má
však slúžiť ako detenčné zariadenie pre osoby, ktoré po zadržaní na
hraniciach ihneď neprejavili záujem
o azyl. Teraz sa v Sečovciach uskutočňuje rekonštrukcia a zariadenie
otvoria opäť koncom apríla 2007.
Jeho kapacita sa má rozšíriť“, dodala I. Liberková s tým, že tento projekt s názvom „Monitoring Útvaru
policajného zaistenia pre cudzincov
v Sečovciach“ financovalo do konca
februára 2006 Holandské veľvyslanectvo v SR.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny SR schválilo aj projekt na zriadenie neštátneho zariadenia pre maloletých cudzincov bez sprievodu v obci
Čeľovce. Na financovanie činnosti zariadenie však Spoločnosť ľudí dobrej
vôle nemá dostatok prostriedkov. Napriek tomu ich neprestáva hľadať, a to aj

Súťaž dospelých počas Dňa utečencov.

Ukážka tvorby detí utečencov.

Odovzdávanie cien víťazom súťaže v závere Dňa utečencov.

za hranicami Slovenska. Na otvorenie
zariadenia v Čelovciach chýba investícia minimálne jeden milión korún. Bolo
by to zariadenie ako pre dievčatá, tak
aj pre chlapcov, spolu asi pre 60 detí.
Vec je v štádiu vybavovania. Dostali
sme však viac negatívnych odpovedí
na naše žiadosti o finančnú podporu.
Preto sme v marci tohto roku podali
žiadosť prostredníctvom Úradu vlády
SR o finančnú pomoc na Nórsky finančný fond a dostali sme odpoveď, že na
výsledok musíme čakať minimálne do
konca októbra tohto roku.
„Musím však zdôrazniť, že naša
organizácia ako jediná v strednej Európe uskutočňuje projekt „Monitoring hraníc“ – monitorujeme 24 hodín
denne Slovensko-Ukrajinskú hranicu ktorý pokladáme za nanajvýš potrebný, pretože k nám prichádzajú deti,
tehotné ženy, prestarnutí cudzinci,
ktorých zdravotný stav často nie je
dobrý. Asi 1-2 percentá z nich majú
nejakú chorobu, napríklad hepatitídu. Väčšinou sú to osoby zo zlého sociálneho prostredia alebo úplné siroty či deti ulice. Ak sú to dospelí a deti
z krajín bývalého Sovietskeho zväzu,
väčšinou prežili aj vojnový konflikt,
počas ktorého prišli o všetok svoj majetok a najbližších príbuzných.
Ako ďalej zdôraznila I. Liberková,
v jednotlivých zariadeniach na Slovensku sú služby Spoločnosti dobrej vôle
aj Slovenskej humanitnej rady jednotné. Spoločnosť ľudí dobrej vôle však
zabezpečuje ešte aj rozšírené právne
poradenstvo: „Máme právne oddelenie, ktoré pozostáva z troch právnych
poradcov a tí zabezpečujú potrebné právne úkony pre všetky skupiny
utečencov. Prioritne sa však venujeme ženám s deťmi, tehotným ženám
a utečencom vysokého veku. Deje sa
tak v rámci projektu: Sociálna a psychologická asistencia, právna a materiálna pomoc pre žiadateľov o azyl,
a to aj v záchytnom tábore v Opatovskej Novej Vsi. Spoločnosť uskutočňuje aj kampaň „Ľudia ako my“ – v rámci
programu IS EQUAL a „Právo na azyl
znamená právo na život“ z finančných
zdrojov Úradu vlády SR, kde formou
osvety vysveľuje širokej verejnosti
problematiku migračnej politiky SR.
Margita Škrabálková
Snímky: archív Spoločnosti
ľudí dobrej vôle
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Naša reportáž

Na návšteve v pobytovom tábore
pre utečencov v Gabčíkove
Pred vyše dvoma rokmi sa mladý
S. a jeho žena rozhodli takmer zo dňa
na deň odísť zo svojho rodného Teheránu, hlavného mesta Iránu, možno
navždy. Nebolo to dobrovoľné ani
jednoduché rozhodnutie.

chali, zbalili si aj so ženou narýchlo najnutnejšie veci a spolu sa pustili putovať
tisíce kilometrov, čo najďalej od svojho
rodiska. Rodičia mladomanželky neboli
proti zaťovým aktivitám a mladá žena
svojho manžela tiež chápala. Nebolo jej
všetko jedno, keď sa lúčila so svojimi rodičmi a súrodencami, ale jej láska k manželovi predsa zvíťazila.

Po slovensky za pol roka

Novorodeniatko sa v náručí svojej matky cíti
najlepšie. A jej matka a otec sa zasa najlepšie
cítia na Slovensku. Žijú v očakávaní na
priznanie azylu.

Po skončení vysokoškolského štúdia na Petroleum Institut Technology,
najmodernejšej technickej univerzite
v Iráne, dostal veľmi dobrú prácu ako
petrochemický inžinier. Zarábal okolo
70 tisíc korún mesačne v prepočte na
slovenské koruny. Jeho mladá žena mala
iba základné vzdelanie, ale aj to stačilo,
aby si v meste zriadila kozmetický salón s kaderníctvom. Mladomanželom
sa darilo celkom dobre. Jedného dňa
však vznikol problém. Vyšlo najavo, že
S., ktorý ešte nemal ani 30 rokov, sa politicky angažoval. Rodičia, jeho súrodenci
a ani priatelia rodiny sa to radšej nemali
dozvedieť. Jeho situácia sa stala postupne čoraz neznesiteľnejšia. Vadilo mu, že
v jeho krajine nie je demokracia a čoskoro pochopil: buď sa vzdá svojich aktivít
alebo musí odísť. Zostať bolo nebezpečné nielen pre neho, jeho ženu, ale aj pre
jeho súrodencov. Spory s niekoľkými
ľuďmi v jeho okolí, ktorí nesúhlasili s jeho zmýšľaním, sa priostrili tak, že naozaj
nemohol ďalej zostať. Rozhodol sa teda
nečakať. Celý svoj majetok doma zane-
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Počas cestovania sa snažili spať a nemyslieť na nič. Ani na to, že sa stali utečencami. „Otvoril som oči a boli sme zrazu tu, na Slovensku“, odpovedal takmer
bezchybnou slovenčinou na našu prvú
otázku po našom zoznámení sa v pobytovom tábore v Gabčíkove. Jeho žena
sa usmiala a doniesla nám pohár džúsu.
Keď povedala po slovensky: „Nech sa
páči“, bolo jasné, že ani ona nemá problémy so slovenčinou.
Čo znamená Vaše meno v slovenskom preklade, spýtali sme sa a odpoveď Ing. S. znela: „Je to perzské historické meno“. Jeho rodná reč je perzština, ale on, aj jeho žena rozumejú aj po
arabsky, ale medzi sebou hovoria po
perzsky. Kde ste sa naučili tak dobre po

slovensky, znela naša ďalšia otázka, na
ktorú s úsmevom odpovedal: „Vo Zvolene, tam sme v tábore strávili sedem
mesiacov“. Tam požiadali aj o azyl z humánnych dôvodov. Učili sa slovenčinu
v nádeji, že čoskoro azyl aj dostanú ako
mladá, perspektívna rodina. Nechcú ísť
ďalej na západ. Na Slovensku sa im páči,
radi by sa v našej krajine usadili. S. verí,
že si nájde prácu ako odborník, špecialista. Má po tridsiatke. Je presvedčený,
že sa so svojím vzdelaním dokáže v práci presadiť. „Všetko bude dobré, len ak
dostaneme azyl na Slovensku“, dodal
napokon. Jeho mladá žena má však teraz práce až – až, takpovediac nad hlavu.
Ani nie pred mesiacom sa jej narodilo
krásne, zdravé dievčatko.

Rodinné šťastie
Svojej prvorodenej dcérke dali
meno po známej hviezde. Maličká počas našej návštevy sladko spala, ale
chvíľkami pohla prštekmi. Možno sa jej
snívalo niečo pekné, lebo jej ústočká
sa usmievali zo sna. Nedávate dieťatko
do perinky, pýtali sme sa ďalej. Mladá
mamička odbehla niekam ku sporáku, pretože bol práve čas obeda a ona

Učiteľ slovenského jazyka dochádza do pobytového tábora v Gabčíkove už 6. rok. Mnohí z jeho
žiakov sa stali úspešnými v práci a na Slovensku sa dobre uplatnili. Teraz k jeho najusilovnejším
žiakom patrí mladý Afričan.

Zdravotná sestra v pobytovom tábore
v Gabčíkove miluje deti a na malú V. sa
prichádza pozrieť každý deň. Mnohé deti zasa
milujú ju ako druhú mamu.

chystala jedlo, tentoraz na iránsky
spôsob: baklažánovú omáčku s ryžou. Jej muž nám prívetivo, napoly
pošepky, odpovedal namiesto svojej
manželky, aby malú nezobudil: „U nás
dávame malé dieťa do perinky iba na
noc a robí sa to tak, že ho v perinke
ovinadlom pevne zaviažeme tak, aby
malo rovno ruky aj nohy. Asi tak“
– postavil sa do pozoru a ruky pripažil
tesne k telu. „Malej to nevadí. Spáva
pokojne a plače len veľmi málo“. Bolo
vidieť, že mladí manželia majú zo svojej dcérky obrovskú radosť. Potom
sa spýtal zasa on nás: „A u vás je to
ako, dávate dieťa cez deň do kolísky
z plachty, tak ako nás?“
V minulosti to tak bolo, najmä ak
rodičia odišli robiť na pole a dieťa
museli brávať so sebou. Dávali ho do
kolísky z plachty, ale to je už minulosť,
odpovedali sme a opýtali sme sa na
detský kočík. „Kočík už máme“, prikývol a odmlčal sa. Domýšľali sme si,
že postieľku pre dieťa zatiaľ nemajú.
A koľko plienok maličká denne spotrebuje, nedalo nám nespýtať sa. Dozvedeli sme sa, že dostáva 4 pampersky denne, ale potrebuje ich zo desať
za deň. To by ale nemal byť problém....
určite sa s tým dá niečo robiť, dodali
sme. V tom prišla medzi nás aj zdravotná sestra. Prišla sa presvedčiť, či
dieťa dobre znáša dokrmovanie mliekom z fľaše. Radosť z malej Venuše
mala očividne aj ona. Voňajúce dievčatko si privinula do náručia. Priznala,
že za ňou chodieva veľmi rada, lebo
miluje deti. V tomto pobytovom tá-

bore dozerala na zdravie mnohých rodín s deťmi. V minulých rokoch sa ich
tu ocitlo naozaj dosť. Každý deň príde
a skontroluje, koľko malá vypila materského mlieka a koľko vypila z detskej fľašky a všetky zistenia o zdravotnom stave dieťaťa si denne starostlivo
zapisuje. „Sestrička je dobrá, pomáha
nám“, povedala mladá mamička.
V pobytovom tábore dohliada na
zdravotný stav až 140 ľudí a medzi
nimi je veru dosť detí aj s rodičmi.
Zaujímalo nás, aké najčastejšie zdravotné problémy sa v tábore vyskytujú. „Sú to chrípky, bolesti v krížoch,
ale dnes sa vyskytol aj zápal močového mechúra, povedala nám sestrička
a pokračovala: „Štyroch pacientov tu
máme už po skončení liečby TBC. Denne im podávam tabletky, sledujem
ich rekonvalescenciu, pravidelne im
odoberám krv na krvný obraz. Všetci boli kompletne vyšetrení už v záchytnom tábore a po zistení TBC boli
ihneď poslaní do nemocnice a potom
na liečenie do Vysokých Tatier. Do pobytového tábora mohli prísť až vtedy,
keď bol ich nález negatívny. Naďalej
však musia užívať lieky a chodiť k lekárovi na pľúcne oddelenie na kontroly. „Dá sa to zvládnuť. V minulých
rokoch boli však časy, kedy som mala
na starosti sledovanie zdravotného
stavu 800 ľudí. Vtedy mi pomáhali
ďalšie zdravotné sestry“, spomínala.
Len nedávno sa starala o rodinu s desiatimi deťmi z Ukrajiny, ktorá odišla
do Zvolena a ktorá dostala azyl. „Často na nich myslím“ dodala s tým, že si
s nimi zvykne „esmeskovať“.
Natískala sa otázka, ako je spokojná so starostlivosťou rodičov o malú
Venušku. S nadšením ich pochválila.
Ale spomenula, že v minulosti niektoré mladé mamičky v tábore musela
učiť ako sa majú starať o deti a dbala,
aby dodržiavali hygienu. Niektoré deti
si ju obľúbili ako druhú mamu, ale odkedy s rodičmi odišli, nevie o nich nič.
Zabudnúť na ne však nedokáže.
Niektoré z detí navštevujú materskú školu, ktorá sa nachádza priamo
na prízemí v budove pobytového
tábora. Skôr než sme sa tam vybrali,
pozhovárali sme sa s manželmi z Iránu o ich súčasnom živote. Oslovili sme
napokon aj manželku Ing. S., ktorá
nám prezradila, že má doma rodičov,
aj súrodencov. Stále na nich spomína,
ale verí, že jej druhým domovom, ako
aj manželov a dcérkin sa už čoskoro

stane Slovensko. Z bezpečnostných
dôvodov neudržiava kontakt s príbuznými ani ona ani jej manžel. Ani sa
nechystajú niekomu z rodiny oznámiť,
že sa im narodila dcéra. Radšej nie. Aj
to považujú za nebezpečné. Nechcú
na to ani myslieť. Radšej sa prihovárajú svojej malej dcérke po perzsky aj
po slovensky.

Program na každý deň
Popoludní sme sa s mladou rodinkou rozlúčili a zišli sme na prízemie,
kde nás privítala sociálna pracovníčka. Pracuje v tomto pobytovom tábore len od júna tohto roku, ale už stihla
vniknúť do utečeneckej problematiky.
Dozvedeli sme sa, že budova, v ktorej
pobytový tábor sídli, patrí Slovenskej
technickej univerzite, ktorá ju prenajala Migračnému úradu MV SR. „Žijú
tu príslušníci mnohých národov, nachádza sa tu početná africká komunita, tvoria ju ľudia zo Somálska, Konga,
Pobrežia Slonoviny, najpočetnejšia
je asi arabská komunita, ktorá pozostáva z ľudí z Afganistanu, Pakistanu,
Iraku, ale sú tu aj utečenci z Turecka,
Vietnamu a Číny, z Ruska, Ukrajiny
a ďalších štátov“.
Ako vyzerá váš pracovný deň
v tábore, spýtali sme sa ďalej. „Dopoludnia sa venujeme administratíve, popoludní k nám chodia na stretnutia kvôli sociálnemu poradenstvu
utečenci, porozprávajú nám, čo ich
trápi a ak treba, ich problémy sa
riešia v spolupráci s psychológmi,
právnikmi a ďalšími odborníkmi. Vo
voľnom čase pre nich pripravujeme
program, spoločenské hry, športové
aktivity, zvlášť pre deti a zvlášť pre
dospelých, ako pre mužov, tak aj pre
matky s deťmi, ktorým sa veľa venuje
aj pedagogička zo Slovenskej humanitnej rady.

Najrušnejšie miesto tábora
Pani učiteľka materskej školy v pobytovom tábore v Gabčíkove spoznala počas svojej praxe asi všetky národnosti sveta. „Najprv sú tu deti nedôverčivé. Dlho sa „oťukávajú“ a počas
kruhových hier sa nechcú spočiatku
pochytať za ruky, ostýchajú sa“, začala rozprávať pani učiteľka. A ako si
s týmto problémom poradila?
„Tieto deti spojil vlastne slovenský jazyk. Najskôr vždy pochopili
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význam slov: môj kamarát, moja kamarátka, sme kamaráti, podajme si
ruky“. Spomenula si na deti jednej
afgánskej rodiny, ktoré tu vychodili
nielen materskú školu, ale v Gabčíkove chodili aj do základnej školy.
Osvojili si slovenský jazyk veľmi dobre. Takisto aj deti z ukrajinskej rodiny,
ktorým slovenčina nerobila žiadny
problém. Boli veľmi dobrými žiakmi.
Pani učiteľka materskej školy sa
v deň našej návštevy zaoberala malými chlapcami zo Sýrie a venovala pozornosť aj malému Ukrajincovi. Dievčatko, ktoré sme uvideli v materskej
škole vedľa ukrajinského chlapčeka,
pochádzalo z Ruska. Detský džavot
v ich rodných jazykoch bol pre nás
úplne nezrozumiteľný, a preto sme sa
spýtali: Ako im dokážete porozumieť,
keď sa prekrikujú jedno cez druhé?
„Sú to veľmi šikovné deti. Presťahovali sa sem z Brezovej pod Bradlom.
Idú už do školy, ale sú ešte dosť neposedné. Dnes som urobila test pred
nástupom do školy“, rozprávala pani
učiteľka. V tej chvíli k nám chlapček
z Ukrajiny pristúpil a zvolal: „Po čemu
mne deti nedajut ni kakije igrúšky?!
Ukazoval na malú dievčinku z Ruska,
ktorá už tiež pôjde do prvej triedy,
ale hračky sa jej páčia stále a práve
tie isté ako ostatným deťom.
Materská škola, kde sme sa práve
pri týchto deťoch ocitli, bola krásne
vyzdobená, na poličkách, aj v kútoch
na zemi bolo poukladaných veľa hračiek. Deti si naozaj mali z čoho vybrať. Horšie však bolo, keď sa práve
viacerým zapáčila tá istá hračka. Pani
učiteľka je však na také situácie pripravená a je majsterkou v utišovaní
detských sporov.
Do materskej školy prišiel svojich budúcich žiakov navštíviť aj ich
nastávajúci učiteľ, zástupca riaditeľa
na Základnej škole v Dunajskej Strede. Do Gabčíkova dochádza už 6. rok
učiť do pobytového tábora sloven-

Pani učiteľka v materskej škole (na obrázku vpravo) v pobytovom tábore pracuje už nieľko rokov.
Rozumie deťom veľmi dobre, aj keď rozprávajú rôznymi jazykmi. Hovorí, že ich spája slovenčina.

ský jazyk dospelých a aj deti. Tie pripravuje aj na nástup do školy.
Ako prijímajú slovenský jazyk
obyvatelia tohto pobytového tábora, spýtali sme sa pána učiteľa. Mnohí, ktorí sem prídu zo záchytného
tábora, už majú slušné vedomosti zo
slovenského jazyka. Pomerne rýchlo
učivo zvládajú a radi sa učia. S úrovňou svojich jazykových znalostí by sa
niektorí mohli už aj zamestnať. Viacerí členovia rodín, ktorých učil po
slovensky, sa na Slovensku pracovne
uplatnili, keď dostali azyl. Niektorí žijú v Bratislave, ďalší vo Zvolene.
Dokonca, ako nám prezradil neskôr,
jedna Číňanka, jeho bývalá žiačka učí
na vysokej škole v Bratislave ako učiteľka čínskeho a slovenského jazyka.
Sem, do priestorov materskej školy chodia všetci obyvatelia pobytového tábora radi, nielen na jazykový
kurz, ale aj počúvať hudbu, je tu vždy
veselo. Som rada, že môžem rozdávať okolo seba dobro a lásku, som tu
od rána do pätnástej hodiny, ale keď

treba, aj dlhšie. Najmä keď chystáme
športové podujatia. Veď počas hier
sa slovenčina učí najľahšie. Neraz
som so sebou vzala deti na návštevu
školy, aby sa aj slovenské deti v škole zoznámili s deťmi z Afriky, z Číny
a iných krajín.. Malá Afričanka im
rozprávala perfektnou francúzštinou
a to sa im páčilo, lebo aj oni majú
v škole francúzsky jazyk. „Na takéto
podujatia všetci radi spomíname“,
dodala. Nezabudla porozprávať ani
o dobrej spolupráci s pracovníkmi
zo Slovenskej humanitnej rady. Nedávno v tábore pribudli ďalšie deti.
V deň našej návštevy ich prišlo do
materskej školy ďalších šesť. Každé
v sebe nosí svoj osobitný, zaujímavý,
ale aj bolestný príbeh svojej rodiny.
Každé z nich si zaslúži pozornosť, pochopenie a pomoc, ktorú potrebovali, ale nenašli vo svojej vlasti.
Margita Škrabálková
Snímky: autorka

Vo svete žijú desiatky miliónov utečencov
Na svete žijú milióny ľudí, ktorí
boli nútení z najrozličnejších dôvodov
opustiť svoje domovy a hľadať pomoc
a ochranu v iných krajinách. Dôvodom
ich úteku bol najčastejšie strach o vlastný život, a to v dôsledku vojnových
konfliktov, politického, rasového, či
náboženského prenasledovania alebo
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príslušnosti k určitej sociálnej skupine.
UNHCR, čiže Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov, od roku 1951
zabezpečuje medzinárodnú ochranu
a pomoc utečencom. V súčasnosti žije
na svete niekoľko desiatok miliónov
utečencov a ostatných ľudí pod mandátom UNHCR. Od roku 1944 pôsobí úrad

UNHCR aj na Slovensku. Aj na našom
území totiž žijú utečenci. Nepredstavujú
pre nás nebezpečenstvo – sami sa cítia
ohrození. Potrebujú našu pomoc, porozumenie a vľúdne slovo. Po ničom inom
netúžia tak veľmi, ako po pokojnom
a bezpečnom mieste na tomto svete.
Chcú žiť tak ako vy alebo ostatní ľudia.

Sociálna práca a pomoc nonstop
Členovia projektového tímu Slovenskej humanitnej rady pôsobia
v zariadeniach pre utečencov sedem
dní v týždni, aj počas sviatkov. Prichádzajú za žiadateľmi o azyl aj po
pracovnej dobe, kedy sa v azylových
zariadeniach nachádza služobne už
len strážna služba. V rámci projektu
SHR sa od začiatku okrem materiálnej, právnej a psychologickej pomoci
zameriavajú aj na aktívnu pomoc pri
výučbe slovenského jazyka žiadateľov o azyl.

Ako sa dá zistiť, či ten-ktorý žiadateľ
o azyl má alebo nemá záujem ostať na
Slovensku? Vidieť to podľa toho, či sa
niekto naozaj učí po slovensky. Ten, kto
len čaká čo bude a nesnaží sa učiť, dáva
zároveň najavo, že nemá záujem na Slovensku zostať. Výučba jazyka je však veľmi podstatná. Ak sa sociálny pracovník
denne, aj cez sviatky a víkendy stretáva
s obyvateľmi záchytného tábora, má
možnosť si všímať všetky aspekty života
v tomto zariadení – čo robia jeho oby-

vatelia, s kým navzájom komunikujú, či
sa chcú rozprávať aj so sociálnymi pracovníkmi alebo si iba vypýtajú predmety dennej potreby, či šatstvo. Sociálni
pracovníci z mimovládnych organizácií
majú v tomto smere vyše 10 rokov skúseností a aj vďaka tomu dokážu pomáhať pri napĺňaní poslania Migračného
úradu Ministerstva vnútra SR.
Mnohí migranti našu krajinu nepovažujú za rozvinutú krajinu. Nie každý utečenec, ktorý prekročí územie SR, požiada aj
o azyl. Ak však predsa o azyl požiada, azylová procedúra prebieha aj 12 mesiacov
a niekedy sa prelína aj do ďalšieho roku.
Ak mu žiadosť o azyl zamietnu, môže sa
odvolať na krajský súd a ak ani tam neuspeje, potom má možnosť odvolať sa aj na

Najvyšší súd SR. Ak mu Najvyšší súd žiadosť o azyl zamietne, potom sa môže rozhodnúť, či zvolí návrat do svojej vlasti. Ak
nie, ide do detenčného tábora, kde čaká
na odsun do svojej krajiny. Sú krajiny, do
ktorých utečenci nemôžu byť vyhostení.

Tým môže byť poskytnutý tolerovaný
pobyt. Pri poskytnutí tolerovaného pobytu však nie je nárok na sociálne dávky
ani sociálnu pomoc. Novela pobytového
zákona v prípade povolenia tolerovaného pobytu však cudzincovi umožní, aby
držitelia tohto povolenia mohli pracovať
v SR. O prácu môžu požiadať na úrade
práce, sociálnych vecí a rodiny. Uchádzať
sa však môžu len o také pracovné miesto,
o ktoré vyše roka nemal nikto z občanov
SR záujem.
Pavol Kopinec, vedúci projektu SHR
Snímky: mš a archív UNHCR
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Boli sme v Medveďove
Z televízie a z tlače sa podchvíľou
dozvedáme , že na tom či onom mieste
našej štátnej hranice polícia zadržala
skupinu utečencov. Tí potom nedobrovoľne putujú do Útvaru policajného
zaistenia pre cudzincov v Medveďove.
O tomto zvláštnom zariadení sme hovorili s jeho riaditeľom, kpt. Mgr. Ladislavom Csémim.
Naše zariadenie sa volá Útvar policajného zaistenia pre cudzincov Medveďov,
ktorého úlohy sú uvedené v Zákone č. 48
/2002 Zbierky zákonov o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Základnou úlohou je umiestniť
cudzincov, ktorí boli zaistení podľa § 62
Zákona o pobyte cudzincov a ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území Slovenska. Medveďov je zariadenie zatvoreného charakteru, čo znamená, že cudzinci,
ktorí sú tu umiestnení, majú obmedzenú
osobnú slobodu. V zmysle práva možno
povedať, že naše zariadenie by malo byť
posledným miestom pobytu týchto ľudí
na území Slovenskej republiky. Pokiaľ je
cudzinec rozhodnutím základného útvaru hraničnej a cudzineckej polície zaistený, zároveň existujú aj dôvody na jeho
vyhostenie. Podľa novodobého termínu
EÚ, treba konať vo veci návratových opatrení. Takže druhou najväčšou úlohou nášho zariadenia je práve výkon rozhodnutia
o vyhostení cudzinca z územia SR.
Ako prebieha také vyhostenie?
Posielate cudzinca tam odkiaľ prišiel,
teda do krajiny pôvodu?
Vyhostení idú v zásade do krajiny pôvodu. Existujú však aj iné možnosti. SR má
uzatvorené tzv. readmisné dohody s niektorými krajinami (buď členskými krajinami EÚ, alebo tretími krajinami), na základe
ktorých je možné cudzincov odovzdať, ak
neoprávnene prekročili štátne hranice.
Útvar policajného zaistenia má, v zmysle zákona o pobyte cudzincov, možnosť
vyhostiť cudzinca aj do inej krajiny, ako je
krajina pôvodu, ak je jeho prevzatie touto
treťou krajinou zabezpečené.
Kto financuje vyhostenie? Musí to
byť finančne veľmi náročné.
Musím potvrdiť, že je to finančne
náročné. Zákon myslí aj na to, že všetky
náklady zaistenia a vyhostenia znáša cudzinec. Musím ale doplniť, že aj zákon kopíruje realitu. Píše o tom, že pokiaľ cudzinec nemá finančné prostriedky, tak podľa
§ 60 ods. 3 zákona o pobyte cudzincov,
náklady spojené s vyhostením hradí ten,
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Kpt. Mgr. Ladislav Csémi, riaditeľ Útvaru policajného zaistenia v Medveďove.

kto cudzinca neoprávnene zamestnal,
alebo takéto zamestnanie sprostredkoval,
alebo ten, kto ho pozval na naše územie,
alebo dopravca. Ale na poslednom mieste
je uvedené, že všetky náklady hradí štát
prostredníctvom Ministerstva vnútra SR.
Je možné aj percentuálne vyjadriť (aspoň
za náš útvar), aké náklady znáša štát. Sú
vyššie ako 50 % z celkových nákladov, ktoré vynakladáme na návratové opatrenia
cudzincov do krajín pôvodu. Ale, v zásade,
všetky náklady by mal znášať cudzinec.
Aké sú najčastejšie dôvody, pre
ktoré migranti opúšťajú svoje krajiny?
Z nášho hľadiska túto otázku môžeme
ťažko posúdiť. Stretávame sa s rôznymi
osudmi, no tie môžu byť značne skreslené.
Cudzinci tu v Medveďove sú spravidla bez
dokladov. Nepoznáme ich minulosť, nepoznáme presne ich životné príbehy. Pretože si uvedomujú, že z Medveďova musia
vycestovať z územia SR, a táto povinnosť
sa vo väčšine prípadov nezhoduje s ich
pôvodným cieľom – dostať sa do krajín
EÚ. Máme skúsenosť, že ich výpovede sú
skreslené, ba dokonca môžu byť klamlivé.
Dôkazom toho sú skutočnosti, že životné osudy utečencov z určitých regiónov,
či určitých krajín, sú totožné. Nám sa zdá,
akoby si tieto informácie medzi sebou
odovzdávali, a potom uvádzali pri kontakte s Policajným zborom, alebo s pracovníkmi Migračného úradu Ministerstva
vnútra SR, ktorí posudzujú ich prípadnú
žiadosť o udelenie azylu.

Ako dlho po zadržaní cudzinci zostávajú v Medveďove?
Zákon hovorí, že cudzinec môže byť
zaistený najviac na 180 dní. To znamená,
že až na šesť mesiacov má Policajný zbor
právo obmedziť osobnú slobodu cudzincov, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na
území Slovenskej republiky.
A keď požiada o azyl?
Ak je cudzinec, nelegálne sa zdržiavajúci na našom území, umiestnený v zariadení a požiada o azyl, takáto žiadosť
v zmysle § 62 ods. 2 zákona o pobyte cudzincov nie je dôvodom na prepustenie
zaisteného cudzinca. Zároveň však každý
má právo na to, aby jeho žiadosť objektívne posúdil príslušný, od Policajného
zboru nezávislý štátny orgán, v tomto prípade Migračný úrad Ministerstva vnútra
SR, ktorý posudzuje žiadosť týchto cudzincov, konkrétne tu v Medveďove.
Ak cudzinec nepožiada o azyl a bude vyhostený, ako dlho trvá toto konanie?
Na túto otázku sa nedá všeobecne
odpovedať. Polícia ako orgán štátnej
správy má 180 dní na to konať takým
spôsobom, aby došlo k výkonu rozhodnutia o vyhostení z územia Slovenskej
republiky. Tento proces môže trvať od
1 hodiny po 180 dní. Závisí to od množstva faktorov.
Vo všeobecnosti vieme, aké sú dôvody mnohých migrantov na opustenie svojej krajiny. Tlač prináša infor-

mácie o tom, že niektorí pri úteku nasadzujú vlastné životy, že rozpredali
majetok, že sa zadĺžili, aby si zaplatili
cestu do lepšieho sveta. Takýto človek, ktorého napokon chytia, musí
byť v zúfalej situácii.
Toto je celosvetový problém. Preto
sa aj krajiny EÚ pokúšajú hľadať najvhodnejšie postupy na celkové riešenie
situácie, týkajúcej sa migračných tokov
a migrácie cudzincov vôbec. Útvar policajného zaistenia v Medveďove nemá
priamu úlohu skúmať osudy cudzincov.
Môžeme vyjadriť len svoje súkromné
názory. Z dlhoročných skúseností však
musím uviesť aj tú skutočnosť, že nie je
vždy isté, či každý cudzinec má seriózny
záujem o ochranu zo strany Slovenskej
republiky. Ak takýto seriózny záujem
má, Slovenská republika mu poskytne
všetky právne prostriedky na to, aby sa
domohol svojich práv a aby dostal príslušnú ochranu. Jedným z inštitútov je
práve možnosť požiadať o azyl na našom
území. Myslím si, že naša legislatíva je
postavená tak, aby rešpektovala všetky
medzinárodné právne normy týkajúce
sa ochrany ľudských práv a nemusíme
spomínať vždy len „Dohovor o ochrane
ľudských práv a základných slobôd“, ale
aj iné medzinárodné normatívne právne akty. Legislatíva je dostačujúca na to,
aby sa každý cudzinec domohol práva
na ochranu.
Pri čítaní štatistík som si všimla aj
fakt, že za posledné dva roky klesá
počet migrantov, ktorí prechádzajú,
či sa zastavujú práve na území SR. Čo
si myslíte, čo to spôsobuje?
Pokles môžem potvrdiť za posledné
roky, čo sa týka zadržaných cudzincov
pri nelegálnom prekročení štátnych hraníc. Celkovo aj na problematiku nelegálnej migrácie vplýva veľmi veľa faktorov.
Tu musím vyzdvihnúť aj prácu mojich
kolegov, ktorí za posledné roky boli
schopní zabezpečiť účinnejšiu ochranu,
najmä na hraniciach s Ukrajinou, ale aj
účinnejší boj proti nelegálnej migrácii
vo vnútrozemí tzv. operatívnymi prostriedkami. Aj tieto skutočnosti sú jedným z faktorov, ktoré vplývajú na pokles
nelegálnej migrácie.
Problém migrácie je starý takmer
ako ľudstvo a neobišiel ani naše územie. Napríklad, v bývalom Československu sme zaznamenali viaceré
emigračné vlny: 30-te roky – nezamestnanosť, vojnové roky – rasizmus, povojnové roky – 1948 zmena
politického systému, rok 1968 - vstup

vojsk Varšavskej zmluvy a následná
normalizácia. Naši emigranti mali
spravidla šťastie, že ich západné
krajiny prijali a poskytli im pomoc.
Nemá Slovenská republika, ako slobodný, demokratický štát, člen EÚ,
v istom zmysle slova morálnu povinnosť rovnako pomôcť ľuďom, ktorí sa
ocitli v núdzi?
Povinnosť je asi zlý výraz, skôr by
som použil slovo empatia, aj na základe
vlastných skúseností z minulosti. Myslím
si, že Slovenská republika na to myslela
už pri tvorbe legislatívnych a normatívnych právnych aktov. Ak má cudzinec
z ktorejkoľvek krajiny sveta seriózny záujem využiť možnosť ochrany, my mu
tie možnosti poskytneme. Legislatívne
podmienky boli vytvorené už vznikom
Slovenskej republiky, teraz sú novelizované, aj vzhľadom k európskemu právu.
V parlamente je momentálne
predložený návrh zákona, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 48/2002 o pobyte cudzincov. O aké zmeny ide?
Ide predovšetkým o návrh novely
zákona č. 48/ 2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
ktorý bol vypracovaný v súlade s potrebou transponovať do právneho poriadku Slovenskej republiky smernicu Rady
2004/ 81/ ES o povoleniach na trvalý pobyt, vydávaných štátnym príslušníkom
tretích krajín, ktorí sú obeťami nezákonného obchodovania s ľuďmi, alebo ktorí
boli predmetom konania, umožňujúceho nelegálne prisťahovalectvo a ktorí
spolupracovali s príslušnými orgánmi,
smernicu Rady 2004/114/ES z 13. decembra 2004 o podmienkach prijatia
štátnych príslušníkov tretích krajín na
účely štúdia, výmeny žiakov, neplateného odborného vzdelávania alebo dobrovoľnej služby a smernicu 2005/71/ES
z 12. októbra 2005 o osobitnom postupe
prijímania štátnych príslušníkov tretích
krajín na účely vedeckého výskumu.
Cieľom návrhu novely zákona o pobyte cudzincov je zosúladiť podmienky
vstupu a pobytu občanov Európskeho
hospodárskeho priestoru, ako aj štátnych príslušníkov tretích krajín na území
Slovenskej republiky s platnými právnymi normami Európskej únie. Zároveň
môžem doplniť, že touto novelou sa
odstráni aj neprípustná duplicita legislatívnej úpravy podmienok prekročenia štátnej hranice SR, s nadobudnutím
účinnosti tzv. Kódexu schengenských
hraníc.

Ako sa správajú ľudia, keď už sú
zadržaní? Proti čomu sa búria, proti
čomu protestujú, čo sa im páči a čo
nepáči?
Z mojej praxe môžem povedať, že
sú určité kultúrne rozdiely medzi jednotlivými národmi. Netajím sa ani tým, že
niektorí sa správajú agresívne, ale zároveň sa dožadujú využitia všetkých svojich
práv. Zákon len v jednom riadku hovorí aj
o povinnostiach cudzincov umiestnených
v zariadení: „ Cudzinec je povinný dodržiavať vnútorný poriadok Útvaru policajného zaistenia, plniť príkazy a pokyny policajta“. Zabezpečuje však omnoho širšie
práva, ktoré cudzinci väčšinou podrobne
poznajú. Chceme, aby ich mohli využiť,
no zároveň by sme boli radi, aby mysleli aj
na tú svoju jedinú povinnosť – dodržiavať
poriadok.
Čítala som stanovisko Úradu vysokého komisára pre utečencov (UNHCR)
z 12. apríla 2006 k situácii v ÚPZ v Medveďove, po tom, čo cudzinci dávali najavo svoj nesúhlas s policajným zadržaním. Ako ste to riešili?
Ak hovoríme, že UNHCR zdvihlo varovný prst vo veci obmedzovania osobnej slobody cudzincov, tak s tým nesúhlasím. Boli
sme v kontakte s predstaviteľmi UNHCR,
s pani Čiernou, aj s pánom Kresákom. Samotné UNHCR dementovalo niektoré
svoje prezentované vyjadrenia. O téme
pozbavovania osobnej slobody hovoríme spoločne už niekoľko rokov. Napokon
UNHCR takisto vstupuje do tvorby legislatívy na Slovensku a pri všetkých zásadných zmenách legislatívy bol prítomný.
A jeho vyhlásenie, že „zásadne odmieta
pozbavovanie cudzincov osobnej slobody“ chápem tak, že odmieta pozbavovanie slobody, ktoré by bolo nezákonné. Ale
zákonné obmedzenie osobnej slobody
musí existovať v každom štáte. Je to súčasť
ochrany spoločnosti. To však neznamená,
že cudzinec nemá kontakt s okolitým svetom. Práve naopak. Má kontakt s našimi
pracovníkmi, má neobmedzenú možnosť
prijať právneho zástupcu, má k dispozícii
telefón, poštové spojenie a podobne. Tieto jeho práva sú uvedené v zákone.
Útvar policajného zaistenia je represívnym orgánom, toto treba akceptovať
a prijať, ale tá represia nie je samoúčelná.
Slúži predovšetkým práve na zachovanie
ústavného zriadenia nášho štátu, ochranu spoločnosti, ale, paradoxne, aj ochranu
cudzincov, ktorí sa zdržiavajú na našom
území.
Viera Antošková
Snímka: autorka
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Migračné informačné centrum IOM pomáha
cudzincom v SR začleniť sa do spoločnosti

Na Slovensku žije (podľa štatistík)
vyše 25 tisíc cudzincov (vrátane občanov Českej republiky). Pre všetkých
týchto ľudí otvoril Úrad Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM)
v Slovenskej republike Migračné informačné centrum (MIC), prvé v apríli v Bratislave a koncom mája tohto
roku aj jeho pobočku v Košiciach.
Sú súčasťou projektu „Migračné informačné centrum na pomoc migrantom a obchodovaným osobám pri integrácii na trh práce a do spoločnosti“.
Sú financované sumou 32,5 milióna Sk
z prostriedkov Európskeho sociálneho
fondu, v rámci Iniciatívy Spoločenstva
EQUAL. Začal sa realizovať prostredníctvom IOM v SR 3. mája 2005 a potrvá do
júna 2008. Prax preukázala, že Migračné
informačné centrum je veľmi potrebné
a predpokladá sa, že zostane v SR pôsobiť aj po skončení projektu.
V oboch centrách na Slovensku nachádzajú cudzinci dôležité informácie,
pomoc a radu. Všetci, ktorí na Slovensku
žijú alebo plánujú žiť aj pracovať, ale aj tí,
ktorí majú len tolerovaný pobyt, ktorý
je dočasný. „Cudzincom, ktorí dlhodobo
žijú na Slovensku, poskytujeme podporu pri ich vzdelávaní a rekvalifikácii. Po
absolvovaní kurzov majú väčšiu šancu
uplatniť sa na trhu práce,“ informovala
vedúca Úradu IOM na Slovensku, Zuzana
Vatráľová. „O podporu môžu požiadať
všetci cudzinci, ktorí majú na Slovensku
legálny pobyt. Každú žiadosť o podporu
posudzujeme individuálne s ohľadom na
potreby konkrétneho záujemcu. Maximálna výška príspevku je 16 500 korún.
Sú to prostriedky na zaplatenie vzdelávacích alebo rekvalifikačných kurzov pre
cudzincov z rôznych krajín, okrem Európskej únie.“ dodala Z. Vatráľová.
Migračné informačné centrum IOM
od októbra tohto roku organizuje aj „Dis-
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Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM na Slovensku, v Bratislave na Leškovej 3.

kusné stretnutia s verejnosťou“ zamerané
na začleňovanie sa migrantov do spoločnosti. Cieľom stretnutí je priblížiť život
cudzincov na Slovensku širokej verejnosti.
Jednotlivé témy diskusií vychádzajú z polročnej skúsenosti centra IOM a z výskumnej správy partnerskej organizácie projektu - Kabinetu výskumu biologickej a sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie
vied (KVBSK SAV): Multikultúrna výchova
učiteľov etickej výchovy základných škôl,
Kto sú migranti medzi nami?, Globálne
vzdelávanie. Diskusie s verejnosťou sa
uskutočnia v októbri a novembri v štyroch
slovenských mestách – Zvolene, Prešove,
Fiľakove a Košiciach. Na otázku, prečo práve v týchto mestách, sme sa dozvedeli, že
sú to všetko lokality, kde sa nachádzajú
najpočetnejšie cudzinecké komunity
a šírenie osvety vo verejnosti o ich živote
a kultúre ako príslušníkov iných národností, je nanajvýš žiaduca.
Migračné informačné centrum IOM
počas prvého polroka svojho fungovania poskytlo informácie a poradenstvo
najmenej stovke klientov. Centrum poskytuje informácie a poradenstvo v hlavných oblastiach života cudzincov na Slovensku, ako je pobyt, ubytovanie, práca,
vzdelávanie, zdravotná starostlivosť a podobne, pričom uplatňuje individuálny
prístup. Najväčší záujem je o informácie

o získaní občianstva, pracovného povolenia, vybavovaní manželstva s cudzincom,
o zdravotnej starostlivosti. Informácie sa
záujemcom poskytujú prostredníctvom
osobných konzultácií priamo v sídlach
Migračného informačného centra IOM
v Bratislave na Leškovej ulici č. 3 a v Košiciach na Hlavnej ulici č. 68, pričom sa
uplatňuje individuálny prístup ku každému cudzincovi. Informácie môžu získať aj
prostredníctvom zvýhodnenej telefonickej informačnej linky 0850 211 478 a elektronickej pošty mic@iom.int. Komplexné
informácie súvisiace so sociálnou a pracovnou integráciou cudzincov na Slovensku je možné nájsť aj na webovskej
stránke www.mic.iom.sk zatiaľ v troch
jazykoch - slovenčine, angličtine a ruštine. Ďalej sú v knižnici a študovni k dispozícii informačné listy, ako aj cudzojazyčná
tlač. V priestoroch centra majú migranti
aj bezplatný prístup na internet.
Činnosť centra sa opiera o širokospektrálnu spoluprácu so združeniami,
spolkami, zväzmi, asociáciami i neformálnymi klubmi či skupinami cudzincov dlhodobo žijúcich v SR. Spolupráca
Migračného informačného centra IOM
s komunitami migrantov sa uskutočňuje
aj prostredníctvom zástupcov komunít
migrantov žijúcich na Slovensku - kultúrnych mediátorov.

Pomoc pri hľadaní
zamestnania
Migračné informačné centrum
Medzinárodnej organizácie pre migráciu (MIC IOM) pomáha cudzincom
aj pri hľadaní zamestnania a poskytuje poradenstvo o možnostiach zvýšenia kvalifikácie. Cieľom je pomôcť
cudzincom začleniť sa na trh práce
na Slovensku.
Akú podporu môžu cudzinci získať? Na túto, ako aj na ďalšie otázky
odpovedala Zuzana Vatráľová na nedávnej tlačovej besede: „Cudzinci sa
môžu uchádzať o nenávratný finančný príspevok (max. 16 500 Sk) na
rekvalifikačný alebo vzdelávací kurz
podľa vlastného výberu. Kurzy by im
mali pomôcť získať vzdelanie v odbore, ktorému sa chcú v budúcnosti
venovať alebo ktorému sa venovali
v minulosti a chýba im o tom platný
doklad o dosiahnutej odbornosti.“
Ďalšia otázka znela: Kedy sa môžu cudzinci uchádzať o podporu? Podmienok bolo viacero: ak majú v Slovenskej republike legálny pobyt (v zmysle platných právnych predpisov), ak
majú alebo môžu získať pracovné
povolenie (podľa platných právnych
predpisov), ak majú záujem o vzdelávací/rekvalifikačný kurz, ktorý im
pomôže nájsť si zamestnanie, ak majú
záujem o odborný kurz a ovládajú
slovenský jazyk na potrebnej úrovni,

V bratislavskom Migračnom informačnom centre IOM je každý deň rušno.

ak majú záujem o kurz slovenského
jazyka potrebný pri integrácii na slovenský pracovný trh.
Vďaka podpore MIC IOM môžu cudzinci absolvovať napríklad jazykové
kurzy, kurzy práce s počítačom, manažérske kurzy, kurzy v remeselných
profesiách a podobne. V prípade záujmu pracovník MIC IOM pomôže žiadateľovi nájsť vhodný rekvalifikačný
kurz. Na otázku: Ako môžu cudzinci
získať podporu, sme sa dozvedeli nasledovné: „Cudzinci, ktorí majú záujem
o finančnú podporu na absolvovanie
kurzu, musia zaslať na adresu MIC IOM

žiadosť. Následne ich bude kontaktovať
zodpovedný pracovník MIC IOM, ktorý
sa s nimi dohodne na osobnej konzultácii, ktorej cieľom je individuálne posúdiť záujem, motiváciu a predpoklady
uchádzača na absolvovanie zvoleného
kurzu. Do rozhodovacieho procesu sú
zaradené všetky žiadosti, u ktorých
bude uzavretý konzultačný proces. Žiadosti o príspevok na vzdelávací alebo
rekvalifikačný kurz sa prijímajú priebežne“.
Úplné informácie o schéme podpory vzdelávania cudzincov sú na adrese
www.mic.iom.sk..

Diskusné stretnutia

Knižnica Migračného informačného centra v Bratislave.

Ako sme už uviedli, Migračné informačné centrum Medzinárodnej organizácie pre migráciu na Slovensku pripravilo v spolupráci s Kabinetom výskumu
biologickej a sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied (KVBSK SAV) aj
diskusné stretnutia s verejnosťou venované rôznym témam týkajúcim sa zlepšovania integrácie migrantov do spoločnosti v SR. Tieto stretnutia budú postupne v štyroch slovenských mestách.
Prvé stretnutie sa uskutoční 19. októbra 2006 vo Zvolene, v Základnej
škole P. Jilemnického, na tému: O multikulturálnej výchove pre učiteľov etickej výchovy základných škôl. Prednášať bude Jan Buryanek z organizácie
Človek v tísni, autor projektu Varianty,
zameraného na multikultúrnu výchovu. Druhé stretnutie sa bude konať 20.
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Mladá Afričanka v bratislavskom Migračnom informačnom centre IOM chodieva pre potrebné
informácie aj na internet.

októbra 2006, v Prešove, v Metodickopedagogickom centre na tú istú, vyššie
uvedenú tému s tým istým prednášateľom. Tretie stretnutie sa uskutoční 10.
novembra 2006, vo Fiľakove, Miestnom
kultúrnom stredisku, na tému: Kto sú
migranti medzi nami? Motívy príchodu
a spôsob života migrantov na Slovensku. Účinkovať budú : Africkí migranti,
ako aj zástupca Kabinetu sociálnej a
biologickej komunikácie SAV. Štvrté
stretnutie sa uskutoční 14. novembra
2006, v Košiciach, v Centre voľného
času. Prednáška s diskusiou bude pre
študentov stredných škôl na tému: Globálne vzdelávanie. Účinkujúcimi budú
migranti - azylanti z Košíc a pán Šindler
z Juhoafrickej spoločnosti, ktorý bude
prednášať o krajinách pôvodu migrantov, najmä afrických.
Margita Škrabálková
Snímky: autorka

Humánna a organizovaná migrácia prináša
prospech migrantom, aj spoločnosti
Medzinárodná
organizácia
pre migráciu (IOM) vznikla v roku
1951 ako medzivládna organizácia s cieľom pomáhať presídleným
osobám, utečencom a migrantom
v Európe. V súčasnosti má IOM
109 členských a 24 pozorovateľských štátov a svojou činnosťou
pokrýva širokú škálu migračných
otázok vo všetkých oblastiach
sveta. Na Slovensku má zastúpenie od roku 1996. IOM Bratislava

Športové súťaženie na Deň utečencov sa stalo na Slovensku už tradíciou.

Malá odmena víťazkám súťaže.
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vyvíja aktivity najmä v oblasti
dobrovoľných návratov migrantov do krajiny pôvodu, prevencie
obchodovania s ľuďmi a pomoci
obchodovaným osobám, integrácie migrantov do spoločnosti
a výskumu. Poslanie a činnosť
IOM-u vychádzajú z princípu, že

humánna a organizovaná migrácia prináša prospech tak migrantom, ako aj spoločnosti. Ako popredná medzinárodná organizácia na poli migrácie vyvíja IOM
v spolupráci s vládami a migrantmi úsilie smerom k riešeniu migračných otázok.

Osobnosti o utečencoch
„Som šťastná, že sa môžem stretávať s utečencami. Zmenili môj život.
Dokážu ma inšpirovať. Títo ľudia musia
neraz prejsť toľkými úskaliami, len aby
si zachránili život, že si zaslúžia naše
uznanie“.
Angelina Jolie,
veľvyslankyňa Dobrej vôle, OSN

„Aj Slovensko patrí medzi krajiny,
ktoré pomáhajú utečencom. Som tu
dnes aj preto, aby som všetkým povedal, že utečenci potrebujú našu pomoc
a aby to všetci počuli“.
Ibrahim Maiga,
herec a spevák

„Keby sa zvýšila celková miera tolerancie, tak by bolo potom všetko v pohode a nemuseli by sme sa obávať, čo
bude s utečencami. Pretože utečenci sú
ľudia ako všetci my ostatní“.
Jana Kirschner,
speváčka

Ilustračné snímky z archívu UNHCR a Slovenskej humanitnej rady.
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Dôležité adresy a kontakty
Národný úrad vysokého komisára
OSN pre utečencov v Bratislave
Štúrova 6
811 02 Bratislava
telefón: 02 / 529 27 875, 529 27 878
fax:
02 / 529 27 871
e-mail: svkbr@unhcr.org

Medzinárodná organizácia
pre migráciu IOM
Grösslingova 4
811 09 Bratislava 1
telefón: 02 / 526 31 597, 526 31 598
fax:
02 / 526 30 092
e-mail: bratislavaInfo@iom.int

Spoločnosť ľudí dobrej vôle
– Goodwill
Mäsiarska 13
040 01 Košice
telefón: 055 / 625 79 82
tel./fax.: 055 / 622 13 97
e-mail: goodwill@netkosice.sk

Migračný úrad
Ministerstva vnútra SR
Pivonková 6
812 72 Bratislava
telefón: 02 / 43 41 47 75, 48 254 104
fax:
02 / 43 41 47 59
e-mail: mu@minv.sk
web: www.minv.sk/mumvsr

Asociácia vzdelávania samosprávy
S. H. Vajanského 1
036 01 MARTIN
tel./fax: 043 / 4132958
e-mail: rvc@martin.sk
web: www.avs-rvc.sk

Záchytný utečenecký tábor
Rohovce
930 31 Rohovce
telefón: 031 / 559 8498

Ministerstvo zahraničných vecí SR
Hlboká 2
833 36 Bratislava
telefón: 02 / 597 81 111
e-mail: infopublic@foreign.gov.sk
Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny SR
Špitálska 4-6
816 43 Bratislava
telefón: 02 / 597 51 111
e-mail: minprace@employment.gov.sk
Ministerstvo spravodlivosti SR
Župné námestie 13
813 11 Bratislava
telefón: 02 / 593 53 111
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbova 2, P. O. BOX 52
837 52 Bratislava 37
telefón: 02 / 593 73 111
fax:
02 / 547 77 983
e-mail: office@health.gov.sk
Ministerstvo školstva SR
Stromová 1
813 30 Bratislava
telefón: 02 / 593 74 111
e-mail: inform@education.gov.sk

Slovenský Červený kríž
Ústredný sekretariát
Grösslingová 24
814 46 Bratislava
telefón: 02 / 5296 7157
fax:
02 / 5296 6477
e-mail: sekretariat@redcross.sk
web: www.redcross.sk
Slovenská humanitná rada
Páričkova 18
821 08 Bratislava 2
telefón: 02 / 502 00 519
e-mail: shr@changenet.sk
Štatistický úrad SR
Miletičova 3
824 67 Bratislava
telefón: 02 / 502 36 111
fax:
02 / 554 24 587
e-mail: info@statistics.sk
Občianske združenie
Človek v ohrození
Svätoplukova 1
821 09 Bratislava
telefón: 02 / 556 47 707, 556 47 708
fax:
02 / 554 22 254
e-mail: cvo@changenet.sk
web:
www.clovekvohrozeni.sk

Záchytný utečenecký tábor
Opatovská Nová Ves
991 07 Opatovská Nová Ves
telefón: 047 / 489 4193

Pobytový utečenecký tábor
Gabčíkovo
Dunajská ul. objekt č. 8
930 17 Gabčíkovo
tel./fax: 031 / 559 4441

Integračné stredisko Zvolen
(Azylové centrum)
Jesenského 13
960 01 Zvolen
tel./fax: 045 / 53 66 110

Záchytný utečenecký tábor
Humenné
066 01 Humenné
Mierová 3
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