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ZHRNUTIE

Ostatné štyri roky v Európe boli poznačené intenzívnou migráciu. Rastúci počet migrantov a 
utečencov je pre väčšinu európskych miest výzvou, keďže noví prisťahovalci sa usadili najmä 
vo veľkých mestách. Mestá vo vstupných, tranzitných a cieľových krajinách Európskej únie 
sú v centre pozornosti vzhľadom na sociálne, humanitárne a finančné výzvy spôsobené 
touto situáciou. Zároveň Európa zaznamenáva politickú reakciu voči “multikulturalizmu 
prisťahovalectva”. Kritika sa prejavuje na rôznych fórach: od ideologického odsúdenia 
prisťahovalectva (rastúce xenofóbne a populistické hnutia a politické strany, upadajúce 
sociálne štáty a bezpečnostná kríza), cez politiky multikultúrnej identity a v mnohých 
prípadoch k prijímaniu kontroverzných opatrení miestnymi a národnými orgánmi, ktoré 
obmedzujú prisťahovalcom prístup k sociálnym službám a dávkam.

Tento vývoj si vyžaduje nové systémové odpovede od organizácií verejnej sféry, súkromného 
sektora a občianskej spoločnosti. Mestá musia investovať úsilie a zdroje, aby umožnili 
migrantom a zároveň domácim obyvateľom prejaviť svoje vlastné schopnosti, kvality a 
zručnosti na budovanie sociálnej súdržnosti a prospechu pre všetkých. Migračná politika 
je však naďalej riadená z celoštátnej úrovne, čo v mnohých prípadoch bráni miestnym 
samosprávam iniciatívne riešiť sociálne a ekonomické výzvy, ktoré súvisia s prisťahovalectvom. 
Toto je obzvlášť dôležité, keďže práve samosprávy majú kapacity prispôsobiť miestne 
politiky potrebám svojich komunít, na rozdiel od celoštátnych “štandardizovaných” politík. 
Samosprávy poskytujú mnohé služby, ktoré priamo ovplyvňujú integráciu migrantov, a preto 
majú väčší potenciál zabezpečiť sociálnu súdržnosť v danej lokalite. Mestá môžu prísť o veľa, 
ak prevládnu politiky, ktoré odsúdia štátnych príslušníkov tretích krajín k vylúčeniu, vystavia 
ich riziku, že sa stanú obeťami zneužívajúcich zamestnávateľov a viacnásobnej diskriminácie, 
a tým zabránia tomu, aby sa stali plnohodnotnými a prispievajúcimi členmi spoločnosti.

V tomto smere sa projekt INTEGRA zameriava práve na kľúčové záležitosti integrácie 
príslušníkov tretích krajín v partnerských mestách. Osobitne má pomôcť mestským 
samosprávam pri prispôsobovaní politík a služieb novým skutočnostiam a navrhovaní 
efektívnejšej komunikácie s miestnymi občanmi. Prostredníctvom hodnotenia mesta v 
integrácii príslušníkov tretích krajín sa projekt snaží získať relevantné informácie a uľahčiť 
spoluprácu medzi verejnými inštitúciami, občianskym sektorom a organizáciami štátnych 
príslušníkov tretích krajín na miestnej úrovni. Má za cieľ riešiť krátkodobé a dlhodobé výzvy 
miest, ako napríklad bezpečnosť v meste, či účasť na sociálnych a kultúrnych aktivitách. Na 
záver, cieľom projektu je pomôcť strategickému plánovaniu mesta a efektívnemu využívaniu 
finančných nástrojov na zlepšenie účasti štátnych príslušníkov tretích krajín vo všetkých 
sférach verejného života v partnerských krajinách.

Táto správa prezentuje hlavné zistenia mestských auditov a hodnotenia súčasného stavu 
integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín v mestách Sofia (Bulharsko), Osijek (Chorvátsko), 
Praha (Česká republika), Košice (Slovensko) a Rubano (Taliansko). Audity o integrácii mesta 
uskutočnili partneri projektu v období od mája do augusta 2018. Správa obsahuje výsledky 
desk research, zo stretnutí fokusových skupín, prehliadok miest spojených s vypĺňaním 
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dotazníka a photovoice aktivity. Hodnotenie integračného úsilia miest prebiehalo v štyroch 
hlavných oblastiach:
 

•	 Vízia mesta a služby;

•	 Občianska angažovanosť a sociálna inklúzia štátnych príslušníkov tretích krajín a 
migrantov;

•	 Prostredie mesta a bezpečnosť;

•	 Postoje verejnosti voči štátnym príslušníkom tretích krajín a migrantom.

Projekt INTEGRA spája krajiny, ktoré sú silne ovplyvnené migráciou do Európy (Taliansko), 
krajiny na hraniciach EÚ, ako Bulharsko, ako aj krajiny EÚ (Česká republika a Slovensko), ktoré 
sú cieľovými aj tranzitnými krajinami. Mestské audity a táto správa ukazujú, že investície do 
integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín musia byť uprednostňované nielen v hlavných 
mestách a väčších mestách, ale aj v menších mestách v krajinách, ktoré nie sú vyhľadávanou 
destináciou väčšiny migrantov a utečencov. Integračné programy je potrebné rozvíjať 
aj v lokalitách, ktoré majú menej skúseností. Úspešná integrácia znižuje riziká a rastúce 
xenofóbne postoje, eliminuje strach a predsudky domácich obyvateľov. Rozdiely v politickom, 
hospodárskom a kultúrnom kontexte partnerských miest určite ovplyvňujú integračné 
politiky. Správa uvádza, že mestské samosprávy v Európe čelia viacerým prierezovým výzvam 
pri tvorbe finančne zabezpečených a udržateľných strategických opatrení na to, aby sa 
mestá stali inkluzívnymi, hostiteľskými komunitami a prispôsobili sa novej realite spojenej s 
migráciou ľudí v Európe. 

Partnerstvo INTEGRA:

So�a, Bulgaria

Osijek, Croatia

Košice, Slovakia
Prague, Czech Republic

Rubano, Italy

Hlavné závery sa týkajú nasledovných kľúčových aspektov:

 Trendy v prisťahovalectve. Zainteresované krajiny a mestá všeobecne očakávajú 
rastúci počet prisťahovalcov (napriek tomu, že prognózy závisia od počtu migrantov a 
utečencov v Európe v bezprostrednej aj vzdialenejšej budúcnosti).
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Bulharsko ako rozvíjajúci sa členský štát EÚ, sa začína meniť z krajiny emigrantov na 
krajinu imigrantov, čo súvisí s dynamikou migrácie do Európy, ktorá sa začala v roku 2015. 
Pozorujeme mierny nárast cudzincov, ktorí majú záujem o štúdium a prácu v Bulharsku. Veľká 
časť cudzincov teda prirodzene prichádza do Sofie, ako najväčšej metropoly v Bulharsku. V 
tomto kontexte Sofia len získava skúsenosti s potrebou strategického prístupu k integrácii. Z 
historického hľadiska, Sofia bola vždy rozmanité mesto so štvrťami reprezentujúcimi rôzne 
národnostné komunity. Je dobrým príkladom koexistencie kultúr, náboženstiev a etník. 
Chorvátsko je prevažne krajinou vysťahovalcov a tranzitnou krajinou. Počet cudzincov 
(migrantov a utečencov) v Chorvátsku je pomerne malý; integračné politiky sú v počiatočnom 
štádiu vývoja a vo veľkej miere ich regulujú orgány na národnej úrovni. Mesto Osijek, ktoré 
sa nachádza na križovatke medzi Srbskom, Maďarskom a Bosnou a Hercegovinou, bolo vždy 
multikultúrnym mestom. Hoci v meste žije 22 menšín, za povšimnutie stojí trend popierania 
multikulturalizmu, ktorý ovplyvňuje postoje občanov voči migrantom a utečencom. Praha 
je hlavným mestom strednej Európy a kultúrnym, politickým a ekonomickým centrom 
Českej republiky. V súčasnosti žije v Prahe približne 1,3 milióna ľudí, z ktorých je 200 000 
cudzincov, ktorí sa do mesta presťahovali za prácou, štúdiom alebo zlúčením rodiny. Tvoria 
viac ako 15% z celkového počtu obyvateľov mesta. Preto sa Praha podobá západným 
kozmopolitným mestám a je cieľovou destináciou mnohých štátnych príslušníkov tretích 
krajín v strednodobom a dlhodobom horizonte. V slovenskom meste Košice boli menšiny 
vždy integrálnou súčasťou mesta. V súčasnosti predstavujú štátni príslušníci tretích krajín a 
migranti len dve percentá celkovej populácie mesta. Žijú v celom meste; v Košiciach neexistujú 
žiadne segregované komunity štátnych príslušníkov tretích krajín, a aj preto nie sú  problémy 
s bezpečnosťou štátnych príslušníkov tretích krajín a/alebo väčšinového obyvateľstva. Pokiaľ 
ide o malé talianske mesto Rubano, oficiálne údaje ukazujú, že prisťahovalecká “kríza” má 
klesajúci trend. Vnímanie “invázie migrantov” bolo zhoršené médiami, ktoré zvyšujú strach z 
cudzincov. Prisťahovalci sú vnímaní skôr ako zdroj pre ekonomiku, pretože sú zamestnaní v 
“menej prestížnych” pracovných pozíciách, neatraktívnych pre talianskych občanov.

 Štatistické informácie o štátnych príslušníkoch tretích krajín. Štatistika o počte 
štátnych príslušníkov tretích krajín podľa krajiny pôvodu, zamestnanosti, veku atď. sa v 
jednotlivých partnerských mestách značne líši.   

Sofia nevedie oficiálne štatistiky o štátnych príslušníkoch tretích krajín. Je to vážna prekážka pri 
plánovaní verejných výdavkov na integráciu z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska. Medzi 
prvými piatimi krajinami pôvodu obyvateľov tretích krajín v Bulharsku a metropolitnej oblasti 
Sofie sú v zostupnom poradí Rusko, Ukrajina, Macedónsko, Turecko a Moldavsko – všetko sú 
to krajiny, ktoré s Bulharskom zdieľajú vo významnej miere kultúrne a etnické charakteristiky. 
Pre prijatie ďalších opatrení migračnej politiky je potrebné, aby miestne úrady disponovali 
štatistickými údajmi, analýzami, štúdiami, či prieskumami verejnej mienky a pod. Cudzinci 
dnes v Slovenskej republike tvoria 1,9% populácie a ich počet pomaly, ale kontinuálne 
rastie: v roku 2017 ich tu žilo o 11 204 viac ako rok predtým, čo predstavuje nárast o 12 % .1  
Počet cudzincov, ktorí majú povolenie na pobyt na Slovensku v roku 2017 bol 104 451.2  Ich 

1  Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru (UHCP P PZ) – Štatistický prehľad legálnej a
nelegálnej migrácie v Slovenskej republike za rok 2016 a 2017 (http://www.minv.sk/?rocenky)

2  UHCP P PZ – Štatistický prehľad legálnej a nelegálnej migrácie v Slovenskej republike za rok 2017 (https://
www.minv.sk/swift_data/source/policia/hranicna_a_cudzinecka_policia/rocenky/rok_2017/2017-rocenka-UH-
CP-SK.pdf)
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podiel na celkovom počte obyvateľov SR je 1,92%.3  V súčasnosti má krajina šiesty najnižší 
podiel cudzincov medzi krajinami Európskej únie.4  Medzi cudzincami z krajín mimo EÚ majú 
po Ukrajincoch najväčšie zastúpenie migranti zo Srbska, Ruska, Vietnamu, Číny a Kórejskej 
republiky. Na porovnanie, za posledné tri roky registrácia nových  obyvateľov - prisťahujúcich 
sa z iných krajín - výrazne ovplyvnila zloženie občanov mesta Rubano. Počas ostatných 
troch rokov bolo percento registrovaných prisťahovalcov stále vyššie ako 25%. Geografická 
poloha Rubana z neho robí jeden z cieľov migrantov z východnej Európy. Jeden z desiatich 
obyvateľov mesta je cudzinec a 40% z nich pochádza z Rumunska. Okrem Rumunska, najväčší 
podiel tvoria obyvatelia pochádzajúci z Moldavska, Číny, Albánska a Maroka.

Mesto Praha navrhlo a implementovalo komplexnú politiku integrácie štátnych príslušníkov 
tretích krajín; udržiava informačnú webovú stránku a financuje projekty pre multikultúrny 
dialóg v meste. Najpočetnejšími komunitami prisťahovalcov žijúcich v Prahe sú Ukrajinci, 
Rusi, Vietnamci a Američania.

 Inštitucionálny rámec, vízia mesta a služby pre štátnych príslušníkov tretích krajín. 
V tejto súvislosti správa uvádza veľké rozdiely medzi mestami. V značnej miere to závisí 
od dostupnosti a účinnosti mestských/komunálnych politík a inštitucionálnych rámcov 
pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín.

Sofia nemá osobitný strategický dokument pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín 
a poskytovanie príslušných služieb. Je to čiastočne spôsobené prevažne centralizovaným 
prístupom pri riešení otázok migrácie a integrácie na vnútroštátnej úrovni. Chýbajúca 
strategická vízia o modeli integrácie a jej začlenenie do dlhodobých rozvojových plánov 
mesta je veľkým deficitom (a hlavným odporúčaním na zlepšenie), ktorý identifikoval audit 
mesta Sofia. V Sofii neexistuje špecializované oddelenie, ktoré by sa zaoberalo integráciou 
migrantov na miestnej úrovni a plánovaním, implementáciou a monitorovaním súvisiacich 
služieb (poskytovanie informácií, vzdelávanie, zamestnanosť, zdravotná starostlivosť, bývanie 
atď.) Ani mesto Košice nevypracovalo žiaden strategický dokument, ktorý by sa špecificky 
zameriaval na integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. Na regionálnej úrovni Košický 
samosprávny kraj schválil a uverejnil v roku 2015 Cestovnú mapu riadenej migrácie v Košickom 
kraji. Regionálna stratégia je v súlade s národnou integračnou politikou a strategickými 
dokumentmi EÚ. Úrady s lokálnou pôsobnosťou majú kompetencie súvisiace s integráciou 
štátnych príslušníkov tretích krajín (poskytovanie sociálnych služieb, vydávanie pracovných 
povolení atď). Audit mesta Rubano ukazuje, že miestna samospráva nikdy nerealizovala 
špecifické politiky s výnimkou poskytovania jazykových služieb zahraničným študentom. 
Finančné zdroje vyčlenené na služby pre občanov prisťahovaných zo zahraničia sa postupne 
znižovali. Strategický plán mesta Praha je kľúčovým dokumentom dlhodobého plánovania 
rozvoja mesta. Integračné aktivity v Prahe, ktoré sú podporované mestom Praha, sú plánované 
a realizované podľa Koncepce hlavního města Prahy pro oblast integrace cizinců. Partner 
projektu INTEGRA, Integrační centrum Praha, je kľúčovým aktérom realizácie integračných 

3  Štatistický úrad SR – Stav obyvateľstva v SR k 30. 9. 2017 (5 441 899) (https://www.susr.sk/wps/portal?urile=wc-
m:path:/obsah-sk/informativne-spravy/vsetky/b10cca15-62d7-4145-bd44-659fcf3ad2a9)

4  Eurostat – Populácia podľa občianstva – cudzinci (štatistika k 31. 12. 2015) (http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/
table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00001&plugin=1, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.
do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tps00157 a http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.
do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tps00178) 
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opatrení v meste. Vláda Chorvátskej republiky zriadila Stálu komisiu pre implementáciu 
integrácie cudzincov do chorvátskej spoločnosti, ktorá pozostáva z vysoko postavených 
predstaviteľov orgánov štátnej správy zodpovedných za tieto oblasti integrácie: vzdelávanie, 
zdravotníctvo, sociálne veci, práca a zamestnanie, bývanie, vnútorné záležitosti, zahraničné a 
európske záležitosti, ľudské práva. Mesto Osijek nemá žiadnu oficiálnu politiku upravujúcu 
otázky migrácie a integrácie.

 Postoje voči štátnym príslušníkom tretích krajín a migrantom. Inštitucionálne 
a politické prekážky pre integráciu cudzincov v partnerských mestách sú naviac 
obmedzované konzervatívnou reakciou verejnosti voči cudzincom a migrantom, od 
pozitívnej apatie až po úplný rasizmus.

Doteraz Mesto Sofia nerealizovalo žiadne prieskumy verejnej mienky týkajúce sa postojov 
občanov mesta k štátnym príslušníkom tretích krajín alebo migrantom. Jedno odporúčanie 
zo stretnutí fokusových skupín preto vyzýva mestskú administratívu, aby iniciovala 
reprezentatívne prieskumy s cieľom zaviesť integračné politiky založené na faktoch a 
dlhodobých výsledkoch. Praha je hodnotená ako mesto vítajúce a otvorené voči štátnym 
príslušníkom tretích krajín a väčšina obyvateľov Prahy má pozitívny postoj k migrantom, 
ktorých poznajú. Audit však uvádza, že verejný a politický diskurz nerozlišuje medzi legálne 
pracujúcimi štátnymi príslušníkmi tretích krajín a žiadateľmi o azyl. Často sú vnímaní ako tá 
istá skupina a aj ako “skrytá hrozba bezpečnosti”. Ako uvádza správa slovenského partnera, 
mesto Košice sa vo všeobecnosti považuje za bezpečné pre štátnych príslušníkov tretích 
krajín. Tí nežijú v izolovaných komunitách a neboli identifikované ani žiadne otázky ohrozenia 
bezpečnosti. Miestne mediálne pokrytie témy migrácie bolo neutrálne, s pozitívnymi aj 
negatívnymi správami. Napriek tomu, aj tu je priestor na zlepšenie a vzdelávanie miestnych 
obyvateľov v téme migrácie a integrácie. V meste Rubano nie sú vyčlenené žiadne finančné 
prostriedky na riešenie trestných činov z nenávisti a nenávistných prejavov, pretože takéto 
prípady sa v meste nikdy nevyskytli. Všetka komunikácia mesta (publikácie, internetová 
stránka, tlačové správy, rozhovory, verejné vyhlásenia) sa nesie v duchu pozitívneho obrazu 
o migrantoch v meste. Podľa indexu Politík integrácie migrantov (MIPEX) 44/100 z roku 2014 
sú migranti v Chorvátsku v mnohých aspektoch znevýhodnení v porovnaní s väčšinovým 
obyvateľstvom. 

 Občianska angažovanosť štátnych príslušníkov tretích krajín. Okrem niekoľkých 
výnimiek väčšinu aktivít pre účasť štátnych príslušníkov tretích krajín na spoločenskom a 
kultúrnom živote v partnerských mestách zabezpečujú miestne mimovládne organizácie. 

Mestské dokumenty a akčné plány zamerané na integráciu cudzincov v mestách zapojených do 
projektu INTEGRA naznačujú mimoriadny význam spolupráce a partnerstva s mimovládnymi 
organizáciami. Platí to aj pre celoštátne modely integrácie, ktoré ponechávajú veľkú časť 
terénnej práce s migrantmi a iniciatívu v rukách mimovládnych organizácií, iniciatívach 
samotných štátnych príslušníkov tretích krajín, univerzít a súkromných inštitúcií. Veľmi 
aktívne mimovládne organizácie fungujú v Sofii, Prahe, Osijeku aj Košiciach. Je však potrebné, 
aby aj mestské samosprávy vytvárali viac príležitostí pre štátnych príslušníkov tretích krajín. 
Mali by sa stať súčasťou formálnych mestských poradných orgánov a mestská samospráva 
by mala lepšie motivovať štátnych príslušníkov tretích krajín k účasti na živote v meste. Ako 
uvádza správa Osijek, je mimoriadne dôležité pracovať na prevencii diskriminácie cudzincov 
úradníkmi miestnej samosprávy, a to sa dá dosiahnuť napríklad zvyšovaním ich vedomostí a 
zručností, ako aj podporou rozvoja pilotných programov miestnej integrácie.
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 Prostredie mesta a bezpečnosť 

Celkovo sú všetky partnerské mestá považované za bezpečné pre svojich obyvateľov, ako 
aj pre prisťahovalcov, a to aj napriek niekoľkým výnimočným prípadom týkajúcich sa 
utečencov či migrantov. Sofii by prospelo plánovanie silnejších bezpečnostných opatrení 
proti neregulovanej migrácii a prevencia obchodovania s ľuďmi v dlhodobých rozvojových 
stratégiách mesta. Praha je považovaná za bezpečné mesto s veľmi dobrým systémom 
verejnej dopravy a mestskou infraštruktúrou. Chýbajú však preventívne opatrenia proti 
trestným činom z nenávisti a prejavom nenávisti. Mesto Praha by malo navrhnúť aj opatrenia 
na prevenciu marginalizácie a getoizácie verejných priestorov. Mesto Košice tiež uvádza, 
že pre štátnych príslušníkov tretích krajín alebo pre miestnych obyvateľov nie sú verejné 
priestranstvá nebezpečné. Len zriedkavo sa v Košiciach štátni príslušníci tretích krajín 
stali obeťami krádeží alebo útokov (podľa údajov polície len 8-10 prípadov ročne). Polícia 
v Košiciach nezaznamenala zvýšený počet incidentov s extrémistickými alebo rasovými 
motívmi.

 Postoje verejnosti voči štátnym príslušníkom tretích krajín a migrantom. Audity 
miest zdôrazňujú, že hlavnými oblasťami, ktoré potrebujú zlepšenie, sú komunikačné 
stratégie miest a zviditeľnenie integračných opatrení. Lepšie komunikačné kanály 
posilnia sociálnu súdržnosť a vzájomné porozumenie medzi migrantmi a miestnymi 
komunitami.

Publikovanie správ o migrácii, verejné diskusie o legislatívnych zmenách, organizovanie 
fór migračnej a integračnej politiky, spoločné iniciatívy s mimovládnymi organizáciami sú 
niektoré z odporúčaní uvedených v správach miestnych auditov. V tomto smere ponúka 
projekt INTEGRA jedinečnú príležitosť na medzinárodné propagovanie úsilia miest informovať 
domáce komunity o pozitívnom prínose štátnych príslušníkov tretích krajín pre kultúrny, 
ekonomický a spoločenský život.

ÚVOD

Prostredníctvom odovzdávania poznatkov a skúseností medzi samosprávami miest sa projekt 
INTEGRA usiluje o zlepšenie procesu dlhodobej integrácie štátnych príslušníkov z tretích 
krajín, ktorí žijú v Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Taliansku a na Slovensku. Cieľom 
projektu INTEGRA je podporiť hlbšie vzájomné porozumenie medzi komunitami cudzincov 
a hostiteľskými krajinami najmä v súvislosti s rastúcim diskurzom o bezpečnosti. Hlavnými 
cieľmi projektu sú:

•	 rozvíjať, testovať a propagovať nové modely a nástroje na participatívne hodnotenie 
integračných politík miest; 

•	 zlepšiť politiky integrácie miest; 

•	 prepájať a podporovať vzájomné porozumenie medzi štátnymi príslušníkmi tretích krajín 
a hostiteľskými krajinami; 

•	 odstraňovať vzájomné obavy a stereotypy; 

•	 podporiť spoluprácu medzi zainteresovanými stranami, odborníkmi, sektormi (verejná 
správa, firemný a mimovládny sektor), mestami a krajinami.
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Na dosiahnutie týchto cieľov partneri projektu INTEGRA navrhli a otestovali nové modely 
a nástroje na participatívne hodnotenie integračných aktivít v mestách s cieľom podporiť 
nové integračné politiky miest. Nástroje môžu uľahčovať a posilňovať spoluprácu medzi 
zainteresovanými stranami, odborníkmi a mestskými samosprávami v partnerských krajinách. 
Týmto spôsobom projekt reaguje na výzvy, ktorým čelia členské štáty EÚ v súvislosti s 
nedostatkom pracovných síl. Vyžadujú si lepšiu koordináciu legálnych migračných ciest pre 
kvalifikovaných migrantov a riešenie problémov, ktoré vyplynuli z takzvanej “utečeneckej 
krízy”.

V predkladanej správe sú zhrnuté zistenia a závery hodnotenia integračných politík a 
mapovania, ktoré sa uskutočnili v každom partnerskom meste v rámci štruktúrovaného 
auditu integračných politík miest. Cieľom auditu bolo zistiť prekážky a zároveň príležitosti 
pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. Projekt bol navrhnutý ako participatívna 
aktivita, ktorej sa zúčastňujú viaceré zainteresované strany. Za účasti občanov miest, 
samotných migrantov, zástupcov verejnej správy, expertov, výskumníkov a študentov sa 
zrealizovali audity miest. Metódy auditu zahŕňajú desk research, prechádzky po meste a 
vyplnenie dotazníkov, fokusové skupiny a aktivitu photovoice. Kombinácia týchto metód bola 
zvolená s cieľom určiť efektívne a udržateľné postupy miest, ako aj oblasti, ktoré si vyžadujú 
zlepšenie. Audity miest poskytujú aktualizovaný obraz o situácii v oblasti integrácie štátnych 
príslušníkov tretích krajín na politickej a praktickej úrovni v každom partnerskom meste. 
Na základe výsledkov mestských auditov vypracuje každý partner program integrácie miest 
(PIM) s budúcimi krátkodobými až strednodobými scenármi (v perspektíve 3-5 rokov) pre 
svoje mesto. Na základe spracovaných programov sa v každej partnerskej krajine uskutočnia 
advokačné aktivity a aktivity zamerané na komunikáciu smerom k verejnosti. 

Táto správa čerpá z auditov v piatich partnerských mestách: Košice, Osijek, Praha, Rubano a 
Sofia. Pri príprave správy sme preštudovali viacero rôznych dokumentov (verejne prístupné 
mestské a národné stratégie integrácie, mestské akčné rozvojové plány, dokumenty zamerané 
na sociálne služby a vzdelávanie v mestách, plány a nariadenia týkajúce sa bezpečnosti 
verejnosti). V správe sú zahrnuté hlavné závery a odporúčania, ktoré vyplývajú z vykonaných 
aktivít počas auditov miest, t.j. stretnutí fokusových skupín, prehliadok miest s vypĺňaním 
dotazníkov a photovoice.

Správa je štruktúrovaná nasledovne: Prvá časť popisuje mesto, jeho inštitucionálny a 
politický rámec pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. Druhá časť sumarizuje 
závery fokusových skupín, prehliadok miest a photovoice aktivity. Tretia časť uzatvára správu 
s odporúčaniami pre samosprávy v každej krajine s cieľom zlepšiť ich lokálne postupy pri 
integrácii štátnych príslušníkov tretích krajín. Záverečná časť obsahuje súbor príkladov dobrej 
praxe integrácie cudzincov v mestách.

ČASŤ I. HLAVNÉ ZISTENIA AUDITU 

I.1. Popis miest a výzvy v oblasti migrácie

Nasledujúca časť ponúka popis migrácie v konkrétnych súvislostiach jednotlivých 
partnerských miest (demografické, hospodárske, sociálne a kultúrne aspekty).
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Sofia
Sofia je hlavné mesto Bulharska, ktoré sa nachádza v západnej časti krajiny. V ostatných 5-10 
rokoch zaznamenalo mesto významný nárast životnej úrovne, ako aj výrazný rast v oblasti 
cestovného ruchu – umiestnilo sa medzi prvými tromi mestami v Európe. Hlavné mesto je 
aj hlavným vzdelávacím centrom s celkovým počtom 20 univerzít, čo predstavuje približne 
45% vysokoškolských inštitúcií v krajine. Okrem toho má mesto priaznivú geografickú polohu 
- Sofia je jedinečnou križovatkou niekoľkých hlavných dopravných trás spájajúcich Európu a 
Áziu. Sofia má relatívne dynamický trh práce, dostatok dostupných pracovných miest, relatívne 
nízku úroveň nezamestnanosti; sektor služieb, IT, kultúrny a kreatívny priemysel zaznamenali v 
poslednom desaťročí konzistentný nárast spolu s pokračujúcim rastom platov. S približne 1,3 
miliónmi ľudí sa v regióne Sofie koncentruje 19% obyvateľov a 21,7% pracovnej sily v krajine.5

Dostupné údaje ukazujú, že v rokoch 2014 až 2016 sa počet štátnych príslušníkov tretích krajín 
zvýšil takmer o 45 percentuálnych bodov, a to z 40 614 na 58 807 ľudí, čo je menej ako 1% 
(0,82%) populácie v krajine. Ženy pochádzajúce z tretích krajín sú zastúpené mierne vyšším 
podielom na celkovej populácii žien ako mužov z tretích krajín v celkovej populácii mužov 
(0,84% v porovnaní s 0,81%). Počet mužov z tretích krajín však zaznamenáva rýchlejší rast než 
počet žien z tretích krajín (52 v porovnaní s 39 percentuálnymi bodmi). Pokiaľ ide o krajiny 
pôvodu, od roku 2016 najväčšia skupina migrantov pochádza z Ruska (19 653 osôb), Turecka 
(9074 osôb) a Ukrajiny (4339 osôb). Národné imigračné údaje za rok 2017 ukazujú celkový 
počet 12 537 osôb, z ktorých 11 888 je štátnymi príslušníkmi tretích krajín mimo Európskej 
únie vrátane migrantov bez dokladov. 

Obrázok 1: Počet udelených povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích krajín v 
Bulharsku
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Zdroj: Národný štatistický úrad

5 Пазарът на труда в София 2017 (Labor Market Trends in Sofia), http://investsofia.com/wp-content/up-
loads/2017/12/Labor_Market_in_Sofia_Report_November-2017_BG.pdf
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Audit mesta Sofia odhalil niekoľko výziev a problémov, ktorým čelia štátni príslušníci tretích 
krajín. Väčšinu z nich zdieľajú aj štátni príslušníci tretích krajín v iných partnerských mestách. 
Prístup k informáciám je jednou z výziev: v Sofii neexistujú informačné centrá pre štátnych 
príslušníkov tretích krajín; nie sú dostupné žiadne informačné brožúry alebo internetové stránky 
ponúkajúce informácie v cudzích jazykoch. To platí aj pre inštitúcie verejného sektora (mestský 
úrad, nemocnice, školy, verejná doprava), ale aj pre značenia na ulici, kultúrne zariadenia, či 
univerzity. Migranti musia znášať vysoké náklady pri poskytovaní administratívnych a iných 
služieb a dlhé čakanie na vydanie dokumentov. Naviac, štátni príslušníci tretích krajín majú 
obmedzený prístup k zdravotnej starostlivosti a cenovo dostupnému bývaniu (keďže miestni 
obyvatelia odmietajú prenajímať byty štátnym príslušníkom tretích krajín). Napriek nedávnym 
zmenám v zákonoch, získanie modrej karty (pracovného povolenia v EÚ) je ešte stále veľkou 
byrokratickou a finančnou záťažou.

Osijek
Mesto Osijek sa nachádza v severovýchodnej časti Chorvátska a má rozlohu 169,74 km2.  
Predstavuje najľudnatejšiu časť okresu Osijek-Baranja (35% obyvateľov okresu). Má priaznivé 
geopolitické postavenie vo vzťahu k hlavným európskym koridorom (Podunajský, Podravský 
a Posavinský). Na základe údajov zo sčítania obyvateľov v roku 2011 je Osijek štvrté najväčšie 
mesto v Chorvátsku a najväčšie mesto vo východnom Chorvátsku (s 107 784 obyvateľmi).6  
Pomalý hospodársky rast a meniaca sa politická situácia v celej krajine však spôsobili emigráciu 
najmä mladých ľudí z vidieckych oblastí v okolí mesta do krajín západnej Európy. V roku 2016 
podľa Centrálneho štatistického úradu opustilo krajinu 36 436 osôb, z ktorých 46,7% tvoria 
mladí ľudia vo veku od 20 do 39 rokov (v období 2012-2016 sa počet obyvateľov okresu znížil 
o 4,1%).7 Mesto má dobrý systém vzdelávania (stredné a vysokoškolské vzdelávacie inštitúcie). 
Pokiaľ ide o zamestnanosť, najdôležitejšími odvetviami sú výroba, obchod a stavebníctvo. IT 
sektor rastie a má potenciál stať sa dôležitým prvkom v ekonomickom rozvoji mesta. Súčasne 
alarmujúcim trendom je vysoká miera nezamestnanosti, najmä pre mladých ľudí, a nedostatok 
primerane kvalifikovanej pracovnej sily. To spôsobilo, že sa sťažil prístup k sociálnym službám 
(keďže sa zvýšil počet ľudí, ktorí potrebujú pomoc). Celkovo dôvera občanov vo verejné 
inštitúcie klesá, zatiaľ čo diskriminačné postoje, najmä voči migrantom, stúpajú, a to najmä 
medzi mladými ľuďmi.8 

Napriek vysokým počtom utečencov do Chorvátska v rokoch 2015-16 v súčasnosti v meste 
Osijek nežijú žiadni migranti a utečenci. Údaje z októbra 2017 uvádzajú, že do Chorvátska 
bolo umiestnených 78 osôb z celkového počtu 1583 osôb (ako súčasť EÚ presídľovacieho 
programu, tieto osoby sú z Eritrey, Jemenu a Sýrie). Účastníci fokusových skupín jednoznačne 
hodnotia prítomnosť štátnych príslušníkov tretích krajín v miestnej komunite ako pozitívnu. 
Hlavnou záležitosťou, ktorú zdôraznil audit mesta, je potreba pripraviť sa na príchod 
imigrantov, inak bude ich integrácia mimoriadne zložitá. Údaje zároveň ukazujú, že miestni 
občania nemajú dostatok informácií o migrantoch (a utečencoch), čo môže prispievať k 

6  http://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2012/SI-1468.pdf  

7  http://dzs.hr

8  Relevant researches:  Bagić D., Šalaj B., „Odgaja li škola dobre građane?” 2011, available at http://idiprints.
knjiznica.idi.hr/162/1/2011%20Ili%C5%A1in.pdf; Ilišin V., Bouillet D., Gvozdanović A. i Potočnik D.,“Mladi u 
vremenu krize” 2013, http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kroatien/12580.pdf; Gvozdanović A. i Bagić D.,“Od 
podanika do građanina – razvoj građanske kompetencije mladih“ 2001, http://idiprints.knjiznica.idi.hr/507/
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vytváraniu predsudkov voči nim. V skutočnosti by predsudky mohli byť jednou z najväčších 
ťažkostí pri dosahovaní úspešnej integrácie do miestnej komunity. Kľúčovým odporúčaním 
auditu mesta Osijek je poskytovanie primeraných informácií tak miestnym obyvateľom, ako 
aj štátnym príslušníkom tretích krajín o rôznych aspektoch integračného procesu s cieľom 
zabezpečiť podporu zo strany všetkých zainteresovaných strán.

Praha
Mesto Praha, rovnako ako mesto Sofia, je hlavným mestom a tiež kultúrnym, politickým a 
hospodárskym centrom Českej republiky. V hlavnom meste žije asi 1,3 milióna ľudí, z ktorých 
je 200 000 cudzincov. Presťahovali sa do Prahy za účelom práce, štúdia alebo zlúčenia rodiny. 
Tvoria viac ako 15% celkovej mestskej populácie. Takmer 40% všetkých cudzincov v Českej 
republike žije v Prahe. Najväčšie komunity štátnych príslušníkov tretích krajín v krajine sú 
Ukrajinci, Rusi, Vietnamci a Američania, ako je uvedené v tabuľke nižšie.

Obrázok 2: Štátni príslušníci tretích krajín podľa krajiny pôvodu, ktorí žijú v Prahe
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Zdroj: Ministerstvo vnútra, ČR

Rozmiestnenie cudzincov na území mesta je pomerne rovnomerné, hoci väčšina z nich sa 
usadila v širšom centre mesta (cudzinci žijú oveľa menej v predmestských mestských štvrtiach 
v porovnaní s časťami mesta, ktoré sú bližšie k centru mesta).

Rubano
Mesto Rubano sa nachádza v provincii Padova v regióne Veneto, na severovýchode Talianska. 
Patrí k mestskému pásmu mesta Padova. Rubano sa rozkladá na 14,6 km2 a leží zhruba 10 km od 
Padovy, 275 km od Ľubľany a asi 250 km od hraníc s Rakúskom. Počet obyvateľov mesta Rubano 
na konci roku 2017 bol 16 446 obyvateľov9: 7 975 (48%) mužov a 8 471 (52%) žien. Zahraničných 
prisťahovalcov bolo 1 59710, čo je takmer 9,7% z celkového počtu obyvateľov mesta. 738 
cudzincov je mužov (46%) a 859 žien (54%). Veľká väčšina cudzincov je z Rumunska (približne 
40% všetkých cudzincov), po nich nasledujú občania Moldavska a Číny.

9  Data provided by the Municipality of Rubano.

10  Data provided by the Municipality of Rubano.



15Projekt integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín prostredníctvom mestských partnerstiev - 
INTEGRA

Nasledujúci graf zobrazuje rozdelenie cudzích štátnych príslušníkov v meste Rubano podľa 
krajiny pôvodu.

Obrázok 3: Cudzinci podľa krajiny pôvodu v meste Rubano 

Demografia mesta Rubano – krajiny pôvo-
du štátnych príslušníkov tretích krajín
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Audit mesta a účastníci fokusových skupín naznačujú rastúci trend cudzích štátnych 
príslušníkov prichádzajúcich do regiónu Veneto a do mesta Rubano, ako je uvedené v 
nasledujúcej tabuľke:

Tabuľka 1: Populácia TCN v meste Rubano (Taliansko) 

Rok Nové registrácie Percento cudzincov Zamietnuté Percento cudzincov
2015 662 36,1% 573 52,4%
2016 759 28,5% 620 44,2%
2017 783 31,4% 606 33,7%

Auditu mesta ukázal, že počet migrantov v najbližších rokoch zmení etnické zloženie mesta, 
berúc do úvahy fakt, že približne štvrtina prisťahovalcov je vo vekovej skupine 19 až 39 rokov. 

Na národnej úrovni viac ako tretina cudzincov (35,6%) vykonáva nekvalifikované povolania, 
29,3% pracuje ako kvalifikovaní pracovníci/nižšie pracovné pozície a len 6,7%11 je 
kvalifikovaných odborníkov. Badať tiež viditeľný nárast počtu bangladéšskych podnikateľov, 
zatiaľ čo počet podnikateľov z Maroka je 11% a 10% z Číny.

Košice 
Mesto Košice je administratívnym centrom Košického kraja, nachádza sa vo východnej časti 
Slovenska, neďaleko hraníc s Maďarskom, Ukrajinou a Poľskom. Počet obyvateľov mesta v 
roku 2017 bol 239 141. Keďže priemerný vek obyvateľov mesta Košice je 35,13 rokov, je známe 

11  Report on Immigration economy: https://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2017/10/12/news/
ecco_perche_i_migranti_non_ci_rubano_il_lavoro-178082848/
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aj ako “mesto mládeže”. Mesto ťaží z výhodnej polohy, ktorá pretína viaceré medzinárodné 
dopravné trasy. Košice majú silné ekonomické zázemie a poskytujú zamestnanie nielen 
obyvateľom mesta, ale aj okolitému regiónu. Najväčším miestnym zamestnávateľom je 
oceliarska spoločnosť U.S. Steel Košice, ktorá zamestnáva viac ako 10 000 ľudí. Aj sektory 
vzdelávania a dopravy poskytujú množstvo pracovných príležitostí. Podľa dostupných údajov 
bol počet platných povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích krajín v rokoch 2017 a 
2018 v Košickom kraji nasledovný:

Tabuľka 2: Počet platných povolení na pobyt pre príslušníkov tretích krajín podľa typu pobytu 
v Košickom kraji.

30. 06. 2017 30. 06. 2018
Počet platných povolení na pobyt 5 790 6 528 
Dočasný pobyt 3 541 4 156 
Trvalý pobyt 2 237 2 368 

Zdroj: Štatistický prehľad o legálnej a nelegálnej migrácii v SR, Prezídium Policajného zboru Úradu 
hraničnej a cudzineckej polície (cudzinecká polícia)

Štatistické údaje mesta Košice vykazujú relatívne vysoký počet štátnych príslušníkov 
tretích krajín a legálnych migrantov (v porovnaní s národnou úrovňou): v máji 2018 bol 
počet príslušníkov tretích krajín 4 900 (čo predstavuje 2% obyvateľov Košíc). Pokiaľ ide o 
krajiny pôvodu, väčšina štátnych príslušníkov tretích krajín žijúcich v Košiciach pochádza z 
Ukrajiny, Vietnamu a Číny. Sú to prevažne mladí ľudia (30% sú mladí ľudia/študenti). Tí, ktorí 
prichádzajú za štúdiom, prichádzajú z nasledujúcich krajín (v zostupnom poradí): Ukrajina 
(rastúci počet v ostatných rokoch), Rusko, Afganistan, India (štúdium najmä strojárstva a 
fyziky). Študenti z Vietnamu, Číny, Izraela, Saudskej Arábie a Líbye študujú predovšetkým 
medicínu alebo veterinárnu medicínu. K najčastejším dôvodom príchodu do Košíc patria: 
podnikanie, zamestnanie, štúdium, zlúčenie rodiny. Nasledujúca tabuľka ukazuje prudký 
nárast, takmer štvornásobok pracovných povolení vydaných v ostatných dvoch rokoch pre 
štátnych príslušníkov tretích krajín.

Tabuľka 3: Zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín v Košiciach

Počet pracovných povolení vydaných Úradom práce v Košiciach v roku 2016 216

Počet pracovných povolení vydaných Úradom práce v Košiciach v roku 2017 806

Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach

Pracovné povolenia boli vydané najmä pre tieto profesie: profesionálny vodič nákladných 
automobilov, thajská masérka, operátor výroby, stavebný robotník, izolačný pracovník. 
V porovnaní so Sofiou napríklad vidíme, že väčšina povolení je pre nízko kvalifikovaných 
pracovníkov; pomerne málo cudzincov je zamestnaných v IT sektore, inžinierskych 
povolaniach alebo vede. Na druhej strane, iniciatívy ako “Košice IT Valley” predpovedajú, že 
počet zamestnancov v sektore IT v Košiciach narastie zo súčasných 6 000 na 10 000 do roku 
2020. V Košiciach sa tiež rozvíja kreatívny priemysel, čo vytvára príležitosti pre profesionálov 
digitálnych technológií, umelcov, dizajnérov, či architektov. Vo všetkých týchto súvislostiach 
môžu byť pro-migračné a pro-integračné politiky veľmi účinné. Existuje tu veľký priestor pre 
aktívnu a koordinovanú migráciu a s ňou súvisiacou integračné opatrenia.
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I.2 Inštitucionálny rámec a rámec pre politiky integrácie štátnych 
príslušníkov tretích krajín

Audity miest odhalili významné rozdiely v pripravenosti miest na riešenie otázok migrácie a 
integrácie, a to na úrovni tvorby politík aj implementácie. Napríklad mesto Praha investovalo 
značné úsilie a zdroje do vypracovania dlhodobého strategického plánu spoločných aktivít 
v oblasti integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín. Iné mestá, Rubano, Osijek, Košice 
a Sofia, ešte len stoja pred výzvou podniknúť také kroky, ktoré sú v súlade s národnými a 
európskymi strategickými prioritami v oblasti migrácie a integrácie. Audity miest identifikovali 
špecifické potreby a ťažkosti, ktoré musí každá mestská samospráva brať do úvahy. Rozvoj 
koordinačných a administratívnych kapacít samosprávy by pomohol pri formulácii a realizácii 
účinných dlhodobých multisektorálnych integračných politík.

Sofia

Sofia nemá osobitný strategický dokument pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín 
a poskytovanie príslušných služieb. Je to čiastočne spôsobené prevažne centralizovaným 
prístupom pri riešení otázok migrácie a integrácie na národnej úrovni. Samostatné opatrenia 
pre migrantov možno nájsť v rôznych iných dokumentoch na lokálnej úrovni (týkajúcich 
sa vzdelávania, sociálnych služieb, bezpečnosti v meste a pod.) Okrem toho v meste Sofia 
neexistuje oddelenie, ktoré by sa zaoberalo integráciou migrantov na miestnej úrovni a 
plánovaním, implementáciou a monitorovaním súvisiacich služieb (poskytovanie informácií, 
vzdelávanie, zamestnanosť, zdravotná starostlivosť, bývanie, atď.). Ani na národnej 
úrovni neexistuje jediná inštitúcia zodpovedná za analýzu, vypracovanie a koordináciu 
implementácie národnej politiky v oblasti migrácie. Inštitúcie s mandátom a kompetenciami v 
tejto oblasti sú rozptýlené na viacerých ministerstvách a v agentúrach, čo sťažuje interakciu a 
spoluprácu. Služby ako poskytovanie právnych konzultácií, asistencia pri hľadaní zamestnania, 
vzdelávanie, zdravotná starostlivosť a bývanie poskytujú predovšetkým mimovládne 
organizácie a súkromné subjekty (zamestnávatelia alebo poradenské spoločnosti). Stály 
výbor pre vzdelávanie, kultúru, vedu a kultúrnu rozmanitosť pri Mestskom zastupiteľstve je 
nepriamo zapojený do procesu dohľadu a monitorovania vzdelávacích a kultúrnych služieb 
ponúkaných v meste.

Osijek

Väčšina strategických dokumentov upravujúcich pohyb migrantov v Chorvátsku zahŕňa 
programy a akčné plány na vnútroštátnej úrovni. Je to napríklad Migračná politika Chorvátskej 
republiky na obdobie rokov 2013 - 2015, ktorú prijala vláda Chorvátskej republiky vo februári 
2013. Cieľom dokumentu je zabezpečiť, aby prisťahovalectvo bolo prospešné pre hospodársky, 
sociálny a kultúrny rozvoj krajiny a spoločnosť12. Podobne ako ostatné členské krajiny EÚ, 
aj Chorvátsko ponúka možnosť cudzincom, t.j. občanom členských štátov EÚ a štátnym 
príslušníkom tretích krajín, študovať, pracovať a trvalo sa zdržiavať v krajine. Miestna vláda 
má spolupracovať s príslušnými zainteresovanými stranami na príprave miestnej komunity 
na prijatie nových obyvateľov. Orgány verejnej správy si tiež uvedomujú potrebu prípravy 
kvalitných integračných politík na lokálnej úrovni, ktoré podporia začlenenie migrantov a 
utečencov do miestnej komunity. Mesto Osijek v súčasnosti nemá žiadne oddelenie, či úrad, 

12  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_27_456.html
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ktorý by zodpovedal za integračnú politiku a služby určené štátnym príslušníkom tretích 
krajín na území mesta.

Praha

Okrem Strategického plánu rozvoja mesta je v Prahe najdôležitejším dokumentom 
venovaným migrácii a integrácii Koncepce hlavního města Prahy pro oblast integrace cizinců. 
Všetky integračné aktivity sú plánované a realizované v súlade s týmito dokumentmi. Medzi 
hlavné priority uvedené v najnovšej verzii koncepcie patria: informovanosť; prístup migrantov 
k sociálnym a iným službám; vzdelávanie a koexistencia väčšinovej spoločnosti a migrantov. 
Každé dva roky je navrhnutý nový Akčný plán s konkrétnymi opatreniami na implementáciu 
strategických cieľov a priorít. V rámci Magistrátu hlavního města Prahy za problematiku 
migrácie a integrácie (pod dohľadom kancelárie riaditeľa magistrátu) zodpovedá Komise 
Rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin a integrace cizinců na území hl. m. Prahy. 
Naviac, väčšina úradov mestských častí vymenovala koordinátora pre integráciu cudzincov, 
ktorý je zodpovedný za koordináciu všetkých integračných opatrení v príslušnej mestskej 
časti. V záujme efektívneho dosiahnutia cieľov stanovených v stratégii pre integráciu v meste 
vytvorilo mesto Praha tieto nástroje:

- Poradní platforma zástupců městských částí a Magistrátu hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců. 
Platformu riadi Magistrát. Platforma je priestorom pre stretávania a rokovania koordinátorov 
integrácie zastupujúcich jednotlivé mestské časti.

- Regionální poradní platforma. Hlavným cieľom regionálnej poradenskej platformy 
organizovanej Integračným centrom v Prahe je vytvoriť priestor na stretávanie odborníkov 
z rôznych oblastí, zástupcov mestských častí a mesta, ako aj migrantov alebo zástupcov 
združení migrantov.

Mesto Praha v súčasnosti aktualizuje Akčný plán pre integráciu na obdobie rokov 2020 
- 2021 a do úvahy sa vezmú mnohé odporúčania uskutočneného auditu mesta (napríklad 
odporúčania zo stretnutí fokusových skupín a výskumu v oblasti sociálneho začlenenia, 
prostredia mesta, a postojov verejnosti voči štátnym príslušníkom tretích krajín). Nový Akčný 
plán nadobudne platnosť od januára 2022.

Rubano

Inštitucionálny rámec a rámec prijatých politík v meste Rubano sa líši od prístupu v Prahe 
a ďalších partnerských mestách. Ako naznačujú výsledky zistení zo stretnutí fokusových 
skupín, mesto Rubano nikdy neinvestovalo do implementácie špecifických integračných 
politík, s výnimkou služieb výučby jazykov poskytovaných zahraničným študentom. Finančné 
prostriedky vyčlenené na služby pomoci štátnym príslušníkom tretích krajín sa postupne 
znižujú. Navyše, mesto neeviduje žiadne demografické údaje týkajúce sa cudzincov. Na 
druhej strane, súčasné vedenie mesta viedlo svoju lokálnu volebnú kampaň na základe 
nasledujúcich integračných a vzdelávacích priorít pre migrantov:  “Vízia mesta o migrácii: • 
Podpora integrácie a výchova cudzincov k aktívnemu občianstvu na základe práv a povinností; • 
posilnenie a podpora integračných stratégií pre rodiny a cudzincov (kultúrna mediácia, sociálna 
integrácia, integrácia v školách, občianstvo); • podpora opatrení proti rasizmu a diskriminácii 
prostredníctvom projektu INTERCULTURA; • Zapájanie cudzincov do iniciatív na území mesta.”
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Na národnej úrovni existuje mnoho a rozmanitých strategických a politických dokumentov 
upravujúcich legálnu migráciu. Podľa nových právnych predpisov, od apríla 2016 musia 
cudzinci, ktorí chcú požiadať o talianske občianstvo, predložiť dôkaz o nepretržitom pobyte v 
Taliansku počas určitej doby: 4 roky pre občanov EÚ, 5 rokov pre osoby bez štátnej príslušnosti, 
10 rokov pre osoby mimo EÚ a potvrdenie o minimálnom príjme vo výške 8 500 EUR ročne 
počas predchádzajúcich troch rokov.

Košice

Mesto Košice nevypracovalo žiaden strategický dokument, akčný plán alebo opatrenia na miestnej 
úrovni, ktorý by bol konkrétne zameraný na integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. Mesto 
neeviduje ani nevyhodnocuje štatistické údaje o migrantoch/štátnych príslušníkoch tretích 
krajín. Na regionálnej úrovni (Košický samosprávny kraj) bol schválený dokument s názvom 
Cestovná mapa riadenej migrácie v Košickom kraji. Obsahuje aj návrhy konkrétnych opatrení, 
ktoré môžu implementovať regionálne úrady spoločne s miestnymi autoritami a inštitúciami. 
Predpokladá aj priamu spoluprácu s mimovládnymi organizáciami a komunitami obyvateľov 
Košíc – vrátane štátnych príslušníkov tretích krajín.13  Na úrovni mesta má niekoľko inštitúcií určité 
kompetencie v oblasti integrácie na mestskej úrovni. Magistrát mesta Košice, Útvar cudzineckej 
polície Policajného zboru v Košiciach, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo Živnostenský 
úrad majú špecifické kompetencie súvisiace s integráciou štátnych príslušníkov tretích krajín 
(poskytovanie sociálnych služieb, či podpora kultúrnej integrácie, vydávanie pracovných povolení 
atď.). Tieto orgány vykonávajú služby pre všetkých občanov Košíc - vrátane cudzincov s trvalým 
alebo prechodným pobytom v Košiciach bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť alebo krajinu 
pôvodu. Cudzinecká polícia spracúva žiadosti o dočasný alebo trvalý pobyt, udeľuje povolenia 
a obnovuje povolenia na určitý druh pobytu, mení účel pobytu cudzinca, a pod. Rôzne odbory 
Magistrátu mesta Košice zabezpečujú poskytovanie sociálnych služieb obyvateľom mesta, avšak 
v realite nie sú cudzinci vo všeobecnosti prioritnou cieľovou skupinou. Úrad práce, sociálnych 
vecí a rodiny v Košiciach vydáva pracovné povolenia pre štátnych príslušníkov tretích krajín a/
alebo ich eviduje ako uchádzačov o zamestnanie. Štátni príslušníci tretích krajín sú oprávnení 
pracovať na Slovensku, ak majú pracovné povolenie alebo povolenie na prechodný pobyt pre 
účely zamestnania. Mesto delegovalo niekoľko kompetencií na rôzne organizácie s cieľom 
riešiť špecifické integračné úlohy. Napríklad Psychosociálne centrum (mestská príspevková or-
ganizácia) je poverené poskytovaním psychologických, psychiatrických a poradenských služieb 
aj pre štátnych príslušníkov tretích krajín. Ďalšou organizáciou financovanou mestom Košice je 
K13, ktorá je zodpovedná za koordináciu kultúrnych centier a programov, ktoré propagujú aj 
rozmanitosť a kultúru menšín a/alebo migrantov.

I.3 Fokusové skupiny

Okrem výskumu a prechádzok mestom spojených s vypĺňaním dotazníka k auditu mesta 
prispeli aj stretnutia fokusových skupín. V mesiacoch máj až jún 2018 sa v jednotlivých 
partnerských mestách uskutočnilo celkovo desať stretnutí fokusových skupín s viac ako 
85 účastníkmi. Účastníkmi fokusových skupín boli zástupcovia miestnej a štátnej správy, 

13  Súhrnná správa o stave plnenia cieľov a opatrení Integračnej politiky Slovenskej republiky za rok 2017
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miestnej polície, výskumných a akademických inštitúcií, mimovládnych organizácií a samotní  
štátni príslušníci tretích krajín. Cieľom diskusií vo fokusových skupinách bolo získať nové 
údaje a postoje účastníkov stretnutia k súčasným politikám, zavedeným postupom integrácie 
na miestnej úrovni (služby), bližšie popísať úspechy integračných politík (prínos štátnych 
príslušníkov tretích krajín pre spoločnosť) a naopak identifikovať výzvy pre zlepšenie. Nižšie v 
texte sú uvedené výsledky diskusií vo fokusových skupinách, rozdelené do štyroch hlavných 
tematických oblastí. Odpovede účastníkov sa vo veľkej miere zhodujú so zisteniami z výskumu 
(desk research) a názormi vyjadrenými v dotazníkoch počas prechádzok mestami.

Vízia mesta a služby pre štátnych príslušníkov tretích krajín

Závery z fokusových skupín v Sofii poukazujú na hlavný deficit: mesto neposkytuje pre 
štátnych príslušníkov tretích krajín žiadne špecifické služby. Chýbajú informácie o živote v 
meste, ktoré by boli relevantné pre cudzincov všeobecne (bývanie, zdravotná starostlivosť, 
právne otázky). Okrem toho, online informácie o službách sú zriedka dostupné v angličtine 
alebo iných jazykoch. Kľúčovým odporúčaním pre mesto Sofia je zriadiť odbor zodpovedný za 
integráciu, ktorého úlohou bude poskytovať informácie, komunikovať so štátnymi príslušníkmi 
tretích krajín a poskytovať im služby. Pretože väčšinu práce so štátnymi príslušníkmi tretích 
krajín doteraz vykonávali mimovládne organizácie, mesto by malo pokračovať v spolupráci s 
občianskym sektorom a zabezpečovať efektívnejšie využite zdrojov a dostupných odborných 
znalostí na lokálnej úrovni.

Pokiaľ ide o zamestnanosť a prístup na pracovný trh, aj v Sofii sa prejavuje rastúci trend „lákania“ 
talentov zo zahraničia a príchod odborných pracovníkov – štátnych príslušníkov tretích krajín. 
Nedávne zmeny v bulharskej legislatíve umožňujú zvýšenie počtu zamestnancov z tretích 

krajín z 10% na 20% a 35% (pre malé a stredné 
podniky). Tieto voľnejšie nariadenia v rámci 
trhu práce vyžadujú od zamestnávateľov, 
aby uprednostnili vlastných občanov s 
rovnakou kvalifikáciou. To má za cieľ zvýšiť 
konkurencieschopnosť domáceho trhu práce 
prostredníctvom príchodu zahraničných 
odborníkov. 

V Osijeku účastníci fokusových skupín 
spájajú nedostatok adekvátnych služieb a 
opatrení zameraných na integráciu štátnych 
príslušníkov tretích krajín s nedostatkom 
spoľahlivých štatistík a údajov o počte 
obyvateľov mesta (vrátane cudzincov). 
Administratíva mesta musí zaviesť program 
integrácie v spolupráci so všetkými 
zainteresovanými stranami a zosúladiť ho 
s národnými prioritami. Ďalšie problémy 
sa týkajú ťažkostí pri získavaní zdravotnej 
starostlivosti (pacienti sa väčšinou spoliehajú 
na osobné kontakty/známosti). 
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Jedným z hlavných odporúčaní pre mesto Osijek je vytvorenie programov jazykového 
vzdelávania zameraných na rôzne skupiny štátnych príslušníkov tretích krajín ako kľúčový 
predpoklad úspešnej integrácie. Mesto má problémy aj s dostupným bývaním, nedostatkom 
štátnych bytov a čakacie zoznamy sú dlhé.

Ako už bolo uvedené, mesto Praha pracuje so schváleným strategickým programom integrácie 
a jeho akčnými plánmi. Účastníci fokusových skupín však zdôrazňujú, že napriek úsiliu 
mesta nie je dostatočná komunikácia o integrácii migrantov smerom k obyvateľom mesta. 
Zatiaľ čo miestna samospráva urobila kroky správnym smerom, je ešte potrebné vykonať 
veľa práce pre vytvorenie funkčnej komunikačnej stratégie a jasnej vízie podporovanej 
všetkými zainteresovanými stranami. Medzi úspechy mesta patrí aj webová stránka určená 
pre cudzincov žijúcich v Prahe (www.prahametropolevsech.eu), ktorá poskytuje informácie o 
základných službách ponúkaných rôznymi verejnými inštitúciami a mestskou samosprávou. 
S cieľom zefektívniť komunikáciu s migrantmi/cudzincami mesto podporilo vytvorenie 
mobilnej aplikácie Praguer, ktorá ponúka praktické informácie o živote v Prahe. Zverejnená je 
aj informačná brožúra “Praha je náš domov” určená predovšetkým pre nových prisťahovalcov. 
Aplikácia bola vytvorená Integračným centrom Praha na základe dlhoročných skúseností s 
prácou so štátnymi príslušníkmi tretích krajín.

Miestne mimovládne organizácie tiež poskytujú služby štátnym príslušníkom tretích krajín, 
hlavne odborné právne a sociálne poradenstvo a kurzy českého jazyka. Ďalšie mimovládne 
organizácie ponúkajú psychologické poradenstvo, kariérne poradenstvo alebo individuálne 
konzultácie. Väčšina týchto služieb je zdarma; niektoré sú podporované a financované 
Magistrátom hlavného mesta Prahy.

Audit mesta Rubano ukazuje, že služby mesta pre štátnych príslušníkov tretích krajín a 
prisťahovalcov nie sú dobre rozvinuté; neexistujú žiadne opatrenia podporené potrebnými 
finančnými a ľudskými zdrojmi. Jediná poskytovaná služba je kurz talianskeho jazyka 
ponúkaný študentom. Pokiaľ ide o zdravotnú starostlivosť, štátni príslušníci tretích krajín s 
legálnym pobytom v Taliansku majú prístup k službám v zariadeniach národného systému 
zdravotného poistenia, ktorý závisí od dôvodu ich pobytu. Cudzinci, ktorí sú dočasne prítomní 
na obdobie nepresahujúce 90 dní (napr. turisti), môžu po zaplatení príslušných poplatkov 
využívať urgentné a vybrané zdravotnícke služby. Pre SSN nie je potrebná žiadna registrácia, 
s výnimkou študentov a aupair (opatrovateľov/opatrovateľky detí).

Situácia v meste Košice sa výrazne nelíši od situácie v ostatných mestách. V súčasnosti 
neexistuje samostatná integračná politika/strategický dokument a mesto nemá víziu o 
integrácii cudzincov na miestnej úrovni. Vo všeobecnosti je kľúčovým problémom nedostatok 
informácií, kultúrnej orientácie, neexistuje “miesto prvého kontaktu” pre cudzincov. Integrácia 
štátnych príslušníkov tretích krajín nie je dosiaľ vnímaná ako priorita pre Magistrát mesta 
Košice, ani pre iné verejné inštitúcie na území mesta. Preto sa štátni príslušníci tretích krajín 
zvyčajne rozhodnú požiadať o pomoc svojich krajanov (už usadených v Košiciach) alebo 
miestne neziskové organizácie. Niektoré špecifické otázky (napríklad vzdelávanie detí 
štátnych príslušníkov tretích krajín, zdravotná starostlivosť, bývanie atď.) si vyžadujú riešenia a 
opatrenia schválené na národnej úrovni, ale je tu priestor aj na miestne aktivity a poskytovanie 
služieb na miestnej úrovni.
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Občianska participácia a sociálna inklúzia štátnych príslušníkov tretích krajín a 
migrantov

Názory, ktoré zdieľali účastníci fokusových skupín v piatich mestách sú si vo všeobecnosti 
veľmi podobné, najmä čo sa týka začlenenia a participácie štátnych príslušníkov tretích krajín 
na spoločenskom živote miest. Bolo hodnotené ako veľmi pomalé a ťažko dosiahnuteľné. 
Napríklad v Sofii, veľká časť informácií o živote v meste pochádza od samotných štátnych 
príslušníkov tretích krajín (samoorganizované skupiny na Facebooku) a nie od verejných 
inštitúcií. Neexistuje žiaden model spravovania verejných vecí, ktorý by špecificky zapájal 
štátnych príslušníkov tretích krajín (napríklad mestská rada pre integráciu). Nedostatok 
integrovaného komunitného prístupu vedie k tomu, že rôzne inštitúcie v meste riešia 
integráciu iba čiastočne a bez koordinovaného rozdelenia priorít a úloh.

V meste Sofia je k dispozícii iba obmedzené množstvo finančných prostriedkov na integračné 
projekty, ktoré realizuje mimovládny sektor. Významným pozitívnym príkladom a osvedčeným 
postupom je však mestský program poskytovania grantov Kultúra, ktorý financoval projekty 
súvisiace s integráciou migrantov, ako sú napríklad kultúrne festivaly, pouličné festivaly v 
susedstvách, kde žijú migranti, atď. Ďalším príkladom dobrej praxe je Kultúrny kalendár v 
Sofii. Jedným z podujatí je aj Festival ázijských kultúr14, ktorý sa uskutočnil v roku 2018 už 
druhýkrát.

V meste Osijek sa migranti prirodzene integrujú do spoločnosti prostredníctvom aktívneho 
stredoškolského študentského života, mimoškolských, športových aktivít a interakciami s 
dobrovoľníkmi organizovanými Dobrovoľníckym centrom Osijek. Napriek tomu účastníci 
fokusových skupín zdôrazňujú, že občania nie sú dobre informovaní o migrácii a integrácii 
štátnych príslušníkov tretích krajín, čo prispieva k formovaniu predsudkov voči týmto 
skupinám. Mesto je preto vyzvané, aby vytvorilo komunikačné kanály pre pravidelné 
informovanie obyvateľov a štátnych príslušníkov tretích krajín o otázkach integrácie v 
miestnej komunite a pre plánovanie aktivít zvyšujúcich medzikultúrne povedomie. Jedným 
z odporúčaní je, aby sa vytvoril systém rovesníckej podpory (peer-to-peer) pre deti štátnych 
príslušníkov tretích krajín. Zaujímavá by tiež bola pomoc mentorov rodinám migrantov, ktorí 
by im pomáhali v každodenných situáciách.

Mesto Praha organizuje podujatia, na ktorých sa môžu stretnúť štátni občania tretích 
krajín a miestni občania. Niektoré mestské časti organizujú otvorené diskusie pre štátnych 
príslušníkov tretích krajín a poskytujú informácie v cudzích jazykoch. Účastníci fokusovej 
skupiny však poukazujú na to, že štátni príslušníci tretích krajín majú obmedzené možnosti a 
motiváciu zúčastňovať sa na verejnom živote a občianskych aktivitách.

Podľa účastníkov fokusovej skupiny v meste Rubano neexistuje spoločná vôľa kultivovať vzťahy 
medzi rôznymi kultúrami a podporovať vzájomné porozumenie. Integrácia prisťahovalcov sa 
uskutočňuje predovšetkým prostredníctvom detí migrantov, ktorí hovoria talianskym jazykom 
a pomáhajú svojim rodinám. Účastníci tiež poukazujú na to, že nízka úroveň účasti štátnych 
príslušníkov tretích krajín na spoločenskom a občianskom živote môže súvisieť s krajinou ich 
pôvodu (tradícia minimálnej participácie na občianskom živote). Na druhej strane, niektorí 
migranti afrického pôvodu majú tendenciu ostávať uzavretí v rámci svojich vlastných  skupín, 
rozdelení na rôzne etniká (Ibo, Oruba), čo ďalej bráni interakcii s miestnymi obyvateľmi.

14  http://www.peika.bg/Aziatski_festival_Tsvetovete_na_traditsiite__l.e_i.102752.html
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V  Košiciach sú problémy s občianskou participáciou štátnych príslušníkov tretích krajín 
podobné ako v iných mestách. Neziskové organizácie poskytujúce služby štátnym 
príslušníkom tretích krajín sú aktívnejšie a vidia sa v pozícii mediátorov. Sú oveľa bližšie 
k štátnym príslušníkom tretích krajín a sú flexibilnejšie ako inštitúcie verejnej správy. 
Spolupracujú so štátnymi príslušníkmi tretích krajín a ich komunitami, poskytujú bezplatné 
kurzy slovenského jazyka a ďalšie vzdelávacie kurzy, právne poradenstvo, asistenciu v 
oblasti bývania, zamestnania, školského vzdelávania detí či sprostredkujú komunikáciu s 
pracovníkmi v zdravotníctve, atď. V mnohých prípadoch neziskové organizácie nahrádzajú 
úlohu inštitúcií verejnej správy. Nové komunity štátnych príslušníkov tretích krajín (na rozdiel 
od komunít „tradičných menšín“ žijúcich v meste) nie sú oficiálne organizované na miestnej 
úrovni, napríklad existuje iba celoslovenské Združenie Afgáncov na Slovensku. Ukrajinci 
komunikujú veľmi dobre na online sociálnych sieťach. Fanúšikovská stránka/stránka priateľov 
na Facebooku slúži ako virtuálne miesto na získanie rady alebo vyhľadanie pomoci. Podobné 
stránky priateľov na Facebooku sú vytvorené aj pre širšiu komunitu cudzincov (napr. “Cudzinci 
v Košiciach”). Každoročne sa konajú v Košiciach “Ukrajinské dni” organizované ukrajinskou 
komunitou, Vietnamský ples a pod. V tomto ohľade je hlavným odporúčaním pre samosprávu 
Mesta Košice aktívnejšie organizovať podujatia pre štátnych príslušníkov tretích krajín alebo 
poskytnúť príležitosti, aby mohli štátni príslušníci tretích krajín sami organizovať podujatia 
(napr. prostredníctvom grantovej schémy). Počas populárnych “Dni mesta Košice” by štátni 
príslušníci tretích krajín mohli mať samostatnú tvorivú sekciu alebo pódium na prezentáciu 
svojich kultúr. Mesto Košice podporuje organizovanie tvorivých podujatí vo Výmenníkoch 
(malé kultúrne strediská na sídliskách). Je tu priestor aj na podporu malých tematických 
podujatí ako napr. susedských piknikov, pouličných festivalov, fotografických/umeleckých 
výstav. Tie by mohli byť dobrou príležitosťou pre osobné interakcie s miestnymi obyvateľmi.

Postoje verejnosti voči štátnym príslušníkom tretích krajín a migrantom

Napriek tomu, že mesto Sofia nerealizovalo prieskumy verejnej mienky o postojoch voči 
migrantom a štátnym príslušníkom tretích krajín, správy mimovládnych organizácií naznačujú 
vysokú mieru neznášanlivosti a xenofóbie voči migrantom a utečencom (ako to dokazuje 
výročná správa Nadácie Otvorenej Spoločnosti o prejavoch nenávisti). Mnohí štátni príslušníci 
tretích krajín, najmä z určitých krajín, si nevedia nájsť bývanie alebo prácu kvôli predsudkom. 
Vnímanie štátnych príslušníkov tretích krajín a migrantov vo všeobecnosti závisí od veku a 
bydliska domácich obyvateľov, pričom platí, že mladšia generácia je viac tolerantná ako starší 
ľudia a ľudia zo Sofie sú viac tolerantní ako ľudia z vidieka.

V Chorvátsku účastníci fokusových skupín zdôrazňujú, že miestne komunity a médiá 
musia byť pripravené na príchod migrantov; mala by vytvoriť pozitívna atmosféra, pretože 
dezinformácie a strach môžu vyvolať xenofóbne postoje a skutky. V tomto smere je úloha 
médií dôležitá a je potrebné vyzvať médiá, aby zverejňovali pozitívne príbehy o migrantoch a 
utečencoch. Miestne samosprávy by okrem toho mali komunikovať so štátnymi príslušníkmi 
tretích krajín, aby lepšie porozumeli ich potrebám. 

V Taliansku sa postoj voči štátnym príslušníkom tretích krajín pohybuje od neutrálneho až 
po negatívny. Vo všeobecnosti sú najlepšie prijímané tie národnosti, ktoré sú dobre známe a 
s ktorými Taliani majú každodennú skúsenosť. Migrantky z Filipín sú známe a prijímané ako 
pomocnice v domácnosti, zatiaľ čo Ukrajinky sú obľúbené ako osobné opatrovateľky. Postoje 
voči čínskym migrantom, ktoré sú viditeľné najmä v meste, sú skôr negatívne, pretože sú 
vnímaní ako ekonomické ohrozenie (otvárajú si svoje vlastné obchody, bary a reštaurácie).
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Fokusové skupiny v Prahe definovali celkové postoje voči štátnym príslušníkom tretích krajín 
ako pozitívne. Politický diskurz však vykresľuje migrantov v negatívnom svetle. Každopádne 
by malo mesto Praha viac investovať do návrhov vhodných verejných politík, ktoré Prahu 
definujú ako vítajúce a inkluzívne mesto. Kombinácia nedostatočne transparentného postoja 
mestskej samosprávy s informačného vákua, v ktorom sa ocitli obyvatelia Prahy predstavuje 
základ pre veľmi zaujaté postoje voči štátnym príslušníkom tretích krajín.

V Košiciach získala téma migrácie veľa mediálneho pokrytia (na národnej aj miestnej úrovni). 
Zvyčajne je to kombinácia pozitívnych a negatívnych správ, na lokálnej úrovni pozitívne 
správy mierne dominujú. Najmä ak miestne médiá opisujú individuálne príbehy migrantov a 
osobné pohľady. Tie zabraňujú vytváraniu stereotypov, stigmatizácii a negatívnym postojom 
voči štátnym príslušníkom tretích krajín. Mimovládne organizácie sa snažia prezentovať 
vyvážené údaje a fakty, ktoré prispievajú k informovanosti o migrácii, podporujú dialóg a 
odhaľujú xenofóbne stereotypy a mýty v spoločnosti.

Prostredie mesta a bezpečnosť

Výskum a reakcie z fokusových skupín potvrdzujú, že Sofia je celkovo bezpečné mesto, a to 
ako pre svojich obyvateľov, tak aj pre komunity migrantov. Izolované násilné a nenávistné 
trestné činy proti migrantom, najmä z Afriky a Blízkeho východu sa udiali, ale nezvýšili 
bezpečnostné riziko pre mesto. Zvyčajne sa tieto činy dejú v jednej oblasti, okolo Blvd. Maria 
Louisa a Lavovho mosta, oblasti, ktorá je najviac etnicky segregovaná. Tieto dve miesta 
sú hlavnými oblasťami, kde sa združujú migranti a štátni príslušníci tretích krajín najmä z 
Blízkeho východu. Tieto prípady odhalili rasové motívy, ktoré je potrebné riešiť v spolupráci s  
orgánmi činnými v trestnom konaní a organizáciami občianskej spoločnosti. Najmä preto, že 
vyšetrovanie zločinov z nenávisti zostáva ťažkou úlohou pri presadzovaní práva.

Obyvatelia mesta Rubano tiež vnímajú svoje mesto ako bezpečné, bez oblastí alebo miest, 
ktoré by boli nebezpečné pre imigrantov, alebo kde sa vyskytli prípady násilia. To isté platí aj 
pre mesto Osijek; neexistujú tu žiadne miesta spojené s kriminalitou spájanou so štátnymi 
príslušníkmi tretích krajín. 

Keďže počet štátnych príslušníkov tretích krajín v Košiciach je pomerne nízky (iba 2% z 
celkového počtu obyvateľov mesta Košice), situácia štátnych príslušníkov tretích krajín nie 
je vnímaná ako problematická. Neboli hlásené žiadne bezpečnostné problémy a neexistujú 
žiadne segregované komunity. Rovnako neexistujú žiadne zóny alebo ulice, ktoré by boli pre 
obyvateľov tretích krajín alebo miestnych obyvateľov nebezpečné. Štátni príslušníci tretích 
krajín sa veľmi zriedka stávajú obeťami krádeží alebo útokov (polícia eviduje 8-10 incidentov 
ročne); nebol zaznamenaný nárast prípadov s extrémistickými alebo rasistickými motívmi. 
Výnimočne (18 až 40 prípadov ročne) je vyšetrovaný štátny príslušník tretích krajín, obvinený 
z krádeže, podvodu, atď. Verejná doprava je bezpečná, moderná a spoje sú frekventované; 
oznámenia v električkách a autobusoch sú aj v anglickom jazyku (hoci grafikony a cestovné 
poriadky sú väčšinou v slovenskom jazyku).

Praha je tiež považovaná za bezpečné mesto s veľmi dobrým systémom verejnej dopravy, 
Praha nemá žiadne  tzv. „no-go“ zóny. Neexistujú však spoľahlivé preventívne opatrenia voči  
kriminalite z rasovej nenávisti a nenávistných prejavov alebo geograficky - vzniku takých štvrtí 
v meste, kde bývajú väčšie skupiny migrantov. V takýchto prípadoch majú miestni obyvatelia 
tendenciu sa odsťahovať.
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I.4 Photovoice 

Metóda Photovoice sa ukázala ako veľmi užitočný 
participatívny nástroj a môžeme ju odporučiť pri 
budúcich plánovaniach integračných politík v 
akejkoľvek samospráve. Kombinácia fotografie a jej 
analýzy je veľmi zaujímavou a atraktívnou metódou 
najmä pre mladú generáciu, a je aj jednoduchým 
spôsobom vyjadrenia ich osobných názorov na 
to, čo funguje a čo nefunguje v procese integrácie 
štátnych príslušníkov tretích krajín.

Spätná väzba od štátnych príslušníkov tretích krajín, 
tiež účastníkov photovoice ukazuje, že tento nástroj 
im umožňuje komunikovať výzvy a riešiť problémy 
spôsobom tak, že nemusia hovoriť o svojich 
osobných životných ťažkostiach.

Iniciatíva photovoice v piatich mestách prilákala 
viac ako 130 účastníkov. Boli zastúpení štátni 
príslušníci tretích krajín, pracovníci mimovládnych 
organizácií, univerzít, škôl, úradníci samosprávnych 
orgánov, poskytovatelia služieb, študenti a občania 
mesta.
 
Tabuľka 4: Počet účastníkov photovoice (všetky fotografie sú k dispozícii na stránke https://
www.integra-eu.net/)

Mesto Účastníci Počet fotografií 
Sofia, Bulharsko 40 120
Osijek, Chorvátsko 20 45
Praha, Česká republika 20 150
Rubano, Taliansko 17 30
Košice, Slovensko 40 80
Spolu 137 425

Výsledky photovoice odzrkadľujú pohľady občanov na hlavné úspechy a výzvy integrácie 
štátnych príslušníkov tretích krajín v piatich mestách. Fotografie a krátke vysvetlenia 
poukazujú na konkrétne problémy, ktoré je možné riešiť a zlepšiť. Zameriavajú sa na dve 
hlavné témy súvisiace s integráciou štátnych príslušníkov tretích krajín:

1) Mesto, ktoré je priateľské voči štátnym príslušníkom tretích krajín a migrantom (pozitívny 
vývoj, opatrenia mesta a služby, ktoré pomáhajú integrácii štátnych príslušníkov tretích 
krajín, vítajúce postoje obyvateľov domácej krajiny, príležitosti na interakciu a sociálne 
začlenenie atď.)

2) Priestor pre zlepšenie integrácie (nedostatok opatrení a služieb v mestách, nebezpečné 
štvrte mesta, segregované komunity, negatívne postoje atď.) 
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Medzi-kontinentálny úsmev Zjednotení hudbou

Autor: Braulio Lara

Viacero fotografií prezentuje pozitívne témy. Nasledujúca časť správy prezentuje vybrané 
fotografie z partnerských miest.

Vítajúca a podporujúca spoločnosť/komunita

Účastníci zdôrazňujú, že pre úspešnú integráciu je dôležitá podpora komunity, priateľov a 
vítajúci postoj domácej krajiny.

POZITÍVNE POHĽADY+

“Ľudia, s ktorými sa stretávam v Prahe, 
sú jednou z najdôležitejších vecí. 
Vymieňame si skúsenosti a zažívame 
spolu skvelý čas.”
 
Autorka: Nastassia Anishchanka, 
Bielorusko

Laurensio z Indonézie, ktorý sa oženil 
s Nikolou z Osijeku, vytvoril skupinu 

“Expati v Osijeku” na Facebooku, ktorá 
ponúka pomoc pri integrácii cudzincov v 

chorvátskom Osijeku.
 

Autorka: Mihaela Vojtek
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Rozmanitá kultúrna ponuka mesta   
(festivaly, umelecké podujatia, kuchyňa atď.)

Multikultúrny aperitív organizovaný 
mimovládnou organizáciou z Padovy 
spája ľudí z rôznych krajín a obyvateľov 
Padovy a Rubana.

Autor: Emmanuel Adolph, člen Skupiny 
podporovateľov integrácie v Taliansku

Podujatie “Farebná cesta”, ktoré 
zorganizovalo mesto Rubano. Cieľom 
podujatia je vyzdobiť uličky mesta 
farebnými výtvormi z okvetných lístkov. 
Výzdoba bola vytvorená rôznymi 
skupinkami obyvateľov mesta Rubano.

Autor: Giuseppe Riso, iniciatíva “Città 
Solare”

Plagáty rôznych podujatí 
konajúcich sa v Sofii sú často 

napísané vo viacerých jazykoch, čo 
potvrdzuje pestrosť kultúr v meste.

Autorka: Rossanka 
Venelinová

Autor: Peter Butchkov
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JEJ PRÍBEH - pouličné umenie 
zobrazujúce príbehy inšpiratívnych 
žien rôzneho pôvodu. Graffiti vytvorila 
skupina žien žijúcich v Prahe, ktoré 
pochádzajú z rôznych krajín.

Autorka: Justyna Janowska

Občan Rubana, ktorý odchádza na 
humanitárnu misiu do Senegalu, 
absolvuje lekcie francúzskeho jazyka s 
frankofónnym klientom projektu Sprar.

Autor: Raimondo Valisena, 
iniciatíva “Città Solare”

Tabačka (Košice) - jedno z obľúbených miest, 
kde sa stretávajú cudzinci. Je to obľúbená 

kaviareň/bistro/galéria/miesto konania 
rôznych podujatí pre miestnych obyvateľov. 
Každú stredu sa koná jazyková kaviareň, kde 

každý stôl hostí rôzny jazyk. Ľudia sa spolu 
rozprávajú, diskutujú o rôznych témach, učia 

sa a precvičujú si jazyk s ľuďmi, pre ktorých 
je materinskou rečou. Jazyková kaviareň 

funguje na báze dobrovoľníctva. 

Autorka: Veronika Poklembová

Mnohé školy v Sofii sa špecializujú na 
výučbu rôznych jazyky.

Autor: Peter Minov

Vzdelávacie a jazykové kurzy

Vzdelávanie vytvára inkluzívne prostredie a ponúka nové príležitosti pre prácu a osobný život. 
Medzinárodné univerzitné programy, medzinárodné stredné školy alebo štátne stredné školy 
s rôznymi vyučovacími jazykmi sú veľkým prínosom v rámci integračných snáh mesta.
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Služby v oblasti bývania

Funkcie mesta súvisiace s turizmom

Vo všetkých mestách rastie a rozvíja sa cestovný ruch. Zariadenia pre turistov, informačné 
centrá, zrozumiteľné značenie, prehliadky miest vo viacerých jazykoch prispievajú k 
všeobecne vítajúcej a otvorenej atmosfére mesta.

Budova, ktorá slúži ako bytový komplex 
pre klientov projektu Sprar, Rubano. 

Autor: Mauro Scappato

Mobilná aplikácia GO Košice: on-line 
aplikácia a veľkoplošné obrazovky 
na verejných priestoroch. Informujú 
občanov o kultúrnych podujatiach 
organizovaných v meste a poskytujú 
informácie aj v angličtine.

Autor: Oleg Shylenko

Priestory bytovky, v ktorej žije niekoľko 
rodín štátnych príslušníkov tretích krajín. 

Mesto Košice zverilo služby spojené s 
ubytovaním a správou zariadení neziskovej 

organizácii Marginal, ktorá sa venuje 
klientom na dennej báze. Cena nájomného 

je 1/3 alebo 1/2 komerčného nájomného, 
ale klienti sa sťažujú na nízku kvalitu bytov. 

Počet takýchto bytov pre ľudí v núdzi je 
veľmi nízky kvôli obmedzenému počtu 

sociálnych bytov v správe Mesta.

Autor: Barbora Višňovská
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Rôzne orientačné body, mapy a 
sprievodcovia sú k dispozícii v celej Sofii 
a návštevníci ich môžu nájsť na uliciach 
alebo v brožúrkach.
Autorka: Zoya Moiseeva

V Sofii je prístup k internetu formou 
hotspotov a tiež v knižniciach.

Autorka: Yana Zdravkova

Dobre udržiavané, bezpečné a čisté 
verejné priestory v Košiciach.

Autor: Ivan Shepa

Používanie angličtiny vo verejnom 
priestore v Košiciach sa stáva čoraz 

bežnejším - väčšinou tam, kde prebehla 
nedávno rekonštrukcia.

Autorka: Lenka Czikková 

Anglické oznamy 
v košických 
električkách.

Autorka: 
Michaela 
Wenzlová
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Verejné služby (štátne a komunálne), ktoré sú dopĺňané službami neziskového sektora 
a na báze dobrovoľníkov

Neexistujú miesta prvého kontaktu, kde by cudzinci mohli na jednom mieste získať informácie 
o meste a poskytovaných službách. Samosprávy nemajú zdroje na to, aby okrem miestneho 
jazyka poskytovali informácie aj v angličtine.

Príklady fotografií dokumentujúcich verejné služby, ktoré sú k dispozícii iba v miestnom jazyku:

Autorka: Rada  
Smedovska-Toneva

Autorka: Miryana  
Malamin-Syriski

Autor: Martin  
Stoyanov

Iróniou tohto nápisu je, že oznamuje 
„verejný priestor je monitorovaný 
bezpečnostnými kamerami“, ale sám je 
poškodený. 

Autorka: Barbora Meššová

 

Zdravotné informácie pre našich 
pacientov – pre českých pacientov.

Autor: Jan Janoušek

Zdravotné služby a bývanie

Mnohí účastníci photovoice popisujú prekážky, ktorým čelia štátni príslušníci tretích krajín v 
prístupe k zdravotnej starostlivosti. Bývanie ostáva najväčšou výzvou vo všetkých mestách, 
a to napriek niekoľkým úspechom v poskytovaní sociálneho bývania alebo pomoci štátnym 
príslušníkom tretích krajín pri prenajímaní bytov.

OBLASTI, KTORÉ POTREBUJÚ ZLEPŠENIE -
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Túto budovu v meste Sarmeola vlastní 
jeden majiteľ. Teraz je neobývaná, ale 
donedávna ju obývali najmä rodiny 
zo zahraničia, ktoré čelili finančným 
ťažkostiam a nemohli si dovoliť 
hradiť komerčné nájomné. Starosta 
vyhlásil nariadením mesta stavbu za 
neobývateľnú, pretože rodiny nemali vodu 
a elektrinu.

Autor: Leonardo Lozzi - občan Rubano

Ponuky práce a reklamné ponuky na 
prenájom bytov sú často písané v 

bulharčine a preto sú pre mnohých 
zahraničných obyvateľov nedostupné.

Autor: Metodi Valchev

Niektoré fotografie zachytávajú ťažkosti, ktorým čelia štátni príslušníci tretích krajín pri hľadaní 
bývania alebo zamestnania, pretože obidve oblasti sú komerčne orientované a neexistuje 
žiadne verejné sociálne poradenstvo.

Verejná doprava a parkovanie

Mnohí účastníci uvádzajú, že verejná doprava a parkovací systém nie sú vo všetkých mestách 
jednoduché pre nového prisťahovalca, ktorý sa snaží naučiť sa orientovať v meste. Zastávky 
prostriedkov verejnej dopravy, trasy a automaty na lístky sú často označené iba v miestnom 
jazyku. Ani spôsob, akým sa označujú lístky a sankcie pri nepoužití lístka nie sú zrozumiteľne 
vysvetlené. Parkovací systém v Sofii má síce aj anglické inštrukcie, platiť sa však dá iba pros-
tredníctvom bulharskej SIM karty.

Autorka: Sara 
Filippelli

Autor: Svetoslav Kostov Autorka: Nicole 
Lehchevska
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Autor: Damir Rajle

V Osijeku majú parkovacie prístroje informácie iba v chorvátčine, názvy staníc električky 
sú len v chorvátčine, rovnako aj názvy inštitúcií atď.

Grafitti odrážajú konflikty v hodnotách a vzťahoch rôznych kultúr 

Nenávistné graffiti a znaky vandalizmu (rozbité verejné telefónne búdky, vyhorené koše na 
odpadky atď.) spôsobujú, že obyvatelia (domáci aj novoprisťahovaní) mesta sa cítia menej 
bezpečne. Je to preto, že sa nezdá, že by týmto prejavom zodpovedala primeraná reakcia 
miestnej komunity alebo orgánov.
Niektorí účastníci navyše zachytili neujasnené a rozpoltené názory na migráciu všeobecne. 
Urobili fotografie pro-migračných, ale aj proti-migračných postojov vyjadrených 
prostredníctvom graffiti, znakov, nálepiek atď.

Na niekoho je treba zvaliť vinu aj po 
49 rokoch. “Iděte damoj” je smutný 
a nebezpečný príklad obviňovania 
cudzincov za zlyhanie kapitalizmu a elít. 
Praha, centrum mesta.

Autorka: Justyna Janowska 

Autor: Avel Ivanov Autor: Svetoslav Kostov Autor: Solomon Bali

Mnoho príkladov nenávistných graffiti možno nájsť aj v Sofii.



Projekt integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín prostredníctvom mestských partnerstiev - 
INTEGRA

34

Prostredie mesta a bezpečenoť

Dobre udržiavané mestské prostredie 
je základom pre bezpečnú, stabilnú a 
prosperujúcu komunitu. Znečistená oblasť 
sa stáva nepríťažlivou, znižuje hodnotu 
majetku, spôsobuje výkyvy v demografii a 
narúša komunity.

Autorka: Bistra Ivanova

Informačná tabuľa vo viacerých jazykoch 
pre nových prisťahovalcov: “Vitajte v 
Českej republike. Dávajte si pozor na 
falošné bankovky a nelegálne agentúry 
práce.”

Autorka: Justyna Janowska z Poľska

Niektorí účastníci načrtli paralelu medzi integráciou znevýhodnených miestnych obyvateľov, 
ako sú Rómovia a bezdomovci, a integráciou štátnych príslušníkov tretích krajín. Základným 
argumentom je, že ak mesto nepoužíva konzistentné a účinné integračné politiky voči určitým 
komunitám, je nepravdepodobné, že by bolo efektívnejšie vo vzťahu k iným.

Znevýhodnení miestni obyvatelia často čelia ťažkým životným podmienkam:

Autorka: Rumi Grozeva Autorka: Snezhina Gabova Autorka: Krasimira 
Angelova
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Zhrnutie záverov a odporúčaní z photovoice aktivít:

- zriadenie miest prvého kontaktu, ktoré by umožnili dobrý začiatok integrácie štátnych 
príslušníkov tretích krajín;

- vylepšenie verejných zariadení (označenia)
-  zlepšenie komunálnych politík a služieb, ako aj schopností zamestnancov samosprávy 

v oblasti integračných politík, zdravotnej starostlivosti, zamestnanosti, vzdelávania, 
kultúrnej orientácie atď.;

- prísnejšie pravidlá na dodržiavanie zásad rovnosti, nediskriminácie a predchádzaniu 
vylúčenia;

- riadne zohľadnenie potrieb obyvateľov bez ohľadu na ich pôvod pri poskytovaní 
verejných služieb;

- viac príležitostí a podpory od miestnej samosprávy pre zapájanie mimovládnych 
organizácií a obyvateľov do procesov integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín;

- nulová tolerancia voči nenávistným graffiti, nenávistným prejavom a zločinom z 
nenávisti;

- potreba informačnej stratégie a kampane zameranej na zvyšovanie informovanosti 
verejnosti o prítomnosti štátnych príslušníkoch tretích krajín a ich pozitívny prínos 
pre spoločnosť;

- integrácia je veľmi individuálny proces a individuálne potreby by mali byť zohľadňované 
rôznymi aktérmi (mestské orgány, mimovládne organizácie, zamestnávatelia atď.).

I.5 Prechádzky po meste a vypĺňanie dotazníka

Hlavným cieľom tohto participatívneho nástroja bolo zhodnotiť silné stránky a nedostatky 
integračných aktivít v meste. V období od mája do júla 2018 partneri projektu INTEGRA 
uskutočnili mestské prechádzky so 114 účastníkmi - Sofia (38), Praha (26), Rubano (17), Košice 
(23), Osijek (10).

Účastníkmi tejto aktivity boli štátni príslušníci tretích krajín, občania EÚ, zamestnanci 
samosprávy, štátnej správy, mimovládnych organizácií, študenti, komunitní aktivisti, experti 
pôsobiaci v oblasti integrácie atď. Trasy mestských prechádzok v každom meste boli vybrané 
vopred.  Preferovali sa tie oblasti, kde sa zhromažďujú, žijú, pracujú alebo prijímajú služby 
cudzinci a štátni príslušníci tretích krajín. Príkladmi sú železničné stanice v Sofii, Prahe a 
Košiciach, ministerstvá a policajné oddelenia, študentské internáty na univerzitách v Sofii a 
v Košiciach, trhovisko v Sofii, pražský vietnamský trh, Václavské námestie, bytové domy so 
sociálnym bývaním, informačné centrá, kaviarne a voľnočasové miesta, známe ako miesta 
stretávania sa rôznych komunít, atď.

Dotazníky boli rozdelené do štyroch tematických oblastí, ktoré sú charakteristické pre 
otvorené mestá:

•	 Vízia mesta a služby pre štátnych príslušníkov tretích krajín;

•	 Občianska angažovanosť a sociálna inklúzia štátnych príslušníkov tretích krajín a 
migrantov;

•	 Prostredie mesta a bezpečnosť;
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•	 Postoje verejnosti voči štátnym príslušníkom tretích krajín a migrantom.

Dotazníky boli vyplnené individuálne po tom, ako boli účastníci poučení a pracovali v 
skupinách. Odpovede sa hodnotili na stupnici od 1 do 5, pričom 5 znamenalo “vynikajúce” a 1 
znamenalo “nedostatočne”. Graf č. 4 zobrazuje priemerné skóre v každej z diskutovaných tém 
pre každé mesto, po ktorom nasleduje zhrnutie hlavných záverov a navrhované zlepšenia 
založené na komentároch účastníkov.

Obrázok 4: Priemerné skóre mesta podľa témy
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Vízia mesta a služby pre štátnych príslušníkov tretích krajín

Vo väčšine miest sa bodové skóre v tejto oblasti pohybovalo medzi 1,7-2,4 (jedinou výnimkou 
je Praha s najvyšším skóre 3,8). To naznačuje rôzne nedostatky v pôsobení miest zameranom 
na integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. Mnohé z kritických pripomienok sú v súlade 
so závermi stretnutí fokusových skupín a týkajú sa chýbajúcich záväzkov miest smerom k 
miestnym stratégiám a integračným politikám. Môžeme konštatovať, že vo viacerých mestách 
nie je jasné, aké sú konkrétne povinností a zodpovednosti štátu a miest.

Ďalšie návrhy sa týkajú zlepšenia opatrení na vytvorenie priaznivého prostredia pre aktívne 
začlenenie migrantov do sociálneho, hospodárskeho a politického života (vrátane právnej 
pomoci, informácií o jazykových kurzoch, pomoc s hľadaním zamestnania, možnosť účasti na 
rozhodovaní, atď.).  Hoci všetky mestá uvádzajú pokrytie Wi-Fi na verejných priestranstvách, 
technológia nie je dostatočne využívaná pre uľahčenie komunikácie alebo rozvoj služieb pre 
štátnych príslušníkov tretích krajín. Nedostatok informačných služieb, komunikácia a celkovo 
práca s verejnou mienkou sú preto hodnotené ako najslabšie.
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Opakujúcimi sa problémami vo všetkých mestách je aj nedostatočná infraštruktúra pre 
poskytovanie informácií a právnych služieb, nedostatok informácií v rôznych jazykoch; 
slabý prístup k bývaniu; nedostatočné viacjazyčné značenie ulíc; slabé integračné iniciatívy 
podporované mestami; nedostatočné posúdenie potrieb v procese plánovania a poskytovania 
služieb štátnym príslušníkom tretích krajín; výsostné postavenie mimovládnych organizácií pri 
poskytovaní služieb, kultúrnej orientácie a pri práci v teréne. 

Občianska angažovanosť a sociálna inklúzia štátnych príslušníkov tretích krajín a 
migrantov

Priemerné skóre pre túto oblasť sa pohybuje medzi 1,9 - 2,5 (Praha má najvyššie skóre 
3,6). Výsledok naznačuje relatívne nízku kvalitu služieb a štruktúr pre lepšie začlenenie a 
účasť štátnych príslušníkov tretích krajín a migrantov vo verejnom živote. Pripomienky a 
odporúčania riešia tieto hlavné problémy:

- Mimovládne organizácie sú aktívnejšie v poskytovaní priestorov, aktivít a iniciatív pre 
štátnych príslušníkov tretích krajín;

- Médiá by sa mali viac zapájať do procesu budovania pozitívneho obrazu o štátnych 
príslušníkoch tretích krajín a komunikovania ich prínosu do spoločnosti;

- Mestá by mali vyčleniť finančné prostriedky (diverzifikovať vlastné zdroje, zapojiť sa do 
projektov a usilovať sa o financovanie zo zahraničia) s cieľom podporiť viac podujatí 
podporujúcich kultúrne začlenenie;

- Mestá by mali podporovať a poskytovať viac príležitostí pre odbornú prípravu, jazykovú 
prípravu, kultúrnu orientáciu, dobrovoľníctvo atď.

Prostredie mesta a bezpečnosť

Priemerné skóre sa pohybuje medzi 2,4 a 3,8. Väčšina respondentov si myslí, že ich mestá sú 
vo všeobecnosti bezpečné. Mestá by však mali vynaložiť väčšie úsilie na zlepšenie prostredia 
mesta, verejných priestorov a bezpečnosti v mestách.

Kritické poznámky sa týkajú bezpečnostných služieb (kamerový systém, osvetlenie 
ulíc, policajné hliadky atď.) a ich rozmiestnenia do centrálnych častí miest a okrajových, 
prímestských oblastí. Mestské časti s opustenými budovami a schátralou infraštruktúrou 
sú uvádzané účastníkmi ako bezpečnostné riziko pre miestnych obyvateľov aj pre štátnych 
príslušníkov tretích krajín; bezpečnostným problémom v okrajových štvrtiach sa samosprávne 
orgány miest a obcí venujú málo.

Ďalšou spoločnou obavou je, že mesto nereaguje adekvátne na problémy nenávistných 
prejavov a zločinov z nenávisti.

Pokiaľ ide o dopravu, účastníci poukazujú na to, že grafikony verejnej dopravy, predpisy a 
inštrukcie by mali byť preložené do angličtiny. Relatívne veľký podiel účastníkov uvádzal, že 
nie sú informovaní o práci mesta v rámci zabezpečenia bezpečnosti ani o verejných financiách 
určených na tento účel.
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Postoje verejnosti voči štátnym príslušníkom tretích krajín a migrantom

Priemerné skóre pre túto oblasť sa pohybuje medzi 1,9 a 2,1 (s výnimkou Prahy s celkovým skóre 
3,6). Nízke skóre naznačuje, že mestá musia zlepšiť svoje úsilie pri zvyšovaní informovanosti 
verejnosti o prítomnosti štátnych príslušníkov tretích krajín.
 
Väčšina respondentov nepozná žiadne mechanizmy na meranie a sledovanie verejnej 
mienky. Politický diskurz a rozdielnosť v postojoch voči komunitám migrantov sa spomínajú 
ako bariéra pri tvorbe integračných stratégií na lokálnej úrovni. Väčšina respondentov sa 
domnieva, že súčasná komunikácia mesta (publikácie, internetové stránky, tlačové správy, 
rozhovory, verejné vyhlásenia) nestačí na vytvorenie pozitívneho obrazu imigrantov v meste. 
Obraz štátnych príslušníkov tretích krajín na sociálnych sieťach je negatívny. 

 Odporúčania na zlepšenie:

- mestá by mali vytvoriť mechanizmy na evidenciu údajov a informácií o migrácii a 
rozmanitosti na miestnej úrovni;

- negatívne postoje voči migrantom a štátnym príslušníkom tretích krajín by sa mali 
riešiť s plnou vážnosťou a s pomocou všetkých dostupných prostriedkov (vzdelávanie 
a prevencia, zvyšovanie povedomia, trestoprávna zodpovednosť atď.);

- aktivity zamerané na budovanie identity miest, ktorá by mala vytvárať pocit 
spolupatričnosti a identity pre všetkých obyvateľov mesta, sú veľmi sporadické a 
nedostatočné;

- pre komunity štátnych príslušníkov tretích krajín sú potrebné konzistentné opatrenia a 
finančná podpora, je potrebné lepšie využívať systémy sociálneho zabezpečenia;

- mala by sa rozvíjať komunikácia smerom k verejnosti s cieľom zlepšiť pozitívny imidž 
štátnych príslušníkov tretích krajín; 

- mala by sa podporovať spolupráca medzi mestskými orgánmi, mimovládnymi 
organizáciami a rôznymi inštitúciami;

- mali by sa propagovať pozitívne príklady a modely dobrej integrácie a informácie by 
mali dostať široké verejné pokrytie.

ČASŤ II. ZÁVERY A ODPORÚČANIA

Audity piatich miest odrážajú dynamiku najnovších migračných tokov do každej krajiny. 
Všetky mestá majú historické tradície prítomnosti rôznorodých kultúr a menšín a už sa 
venovali integrácii. Hoci situácia sa líši od mesta k mestu, v blízkej a vzdialenejšej budúcnosti 
sa očakáva zvýšenie počtu migrantov v dôsledku hospodárskeho a politického vývoja. 
Z geopolitického hľadiska závisia prognózy od miery migrácie do Európy. Ekonomické 
hľadisko bude ovplyvnené odlišným demografickým obrazom Európy vzhľadom na starnúce 
obyvateľstvo a nedostatok pracovných síl. Potenciálny prílev pracovných síl z tretích krajín 
môže pomôcť vyrovnať niektoré negatívne trendy. To znamená, že mestá musia zaviesť 
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stratégie, ktoré im umožnia úspešne zvládnuť migračné procesy vrátane integrácie štátnych 
príslušníkov tretích krajín. Cieľom by malo byť využitie výhod kultúrne odlišnej pracovnej sily 
a zabezpečenie stabilného rozvoja spoločnosti. 

Hlavné závery a odporúčania pre mestské samosprávy sú:

VÍZIA MESTA A SLUŽBY 

•	 Mestá by mali vypracovať politiky pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín

Väčšina miest (s výnimkou Prahy) musí navrhnúť miestne stratégie integrácie štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktoré by boli pravidelne vyhodnocované a aktualizované 
podľa potrieb štátnych príslušníkov tretích krajín. Mestá  by mali pracovať s databázami a 
presnými štatistickými údajmi o štátnych príslušníkoch tretích krajín, rozdelených podľa 
krajiny pôvodu, veku, vzdelania, odborných zručností atď. Je potrebná lepšia koordinácia 
na národnej úrovni, pričom väčšie právomoci by sa mali delegovať na miestne orgány.

•	 Je potrebné zlepšiť inštitucionálne kapacity

Mestá musia rozvíjať administratívne kapacity na formulovanie účinných dlhodobých 
viacodvetvových integračných politík v súlade s európskymi nariadeniami a strategickými 
prioritami. Budovanie kapacít mestskej samosprávy (zručnosti a poznatky) na úspešné 
plnenie politických záväzkov musí byť kľúčovým bodom činnosti pre všetky mestá. 
Výmena osvedčených postupov a poučenie sa zo skúseností iných európskych miest zvýši 
znalosti a motiváciu miestnych orgánov.

•	 Spolupráca so všetkými zainteresovanými stranami je kľúčom k efektívnemu 
integračnému procesu

Keďže proces integrácie je viacstranný, mestá musia spolupracovať so všetkými 
zainteresovanými stranami (príslušnými orgánmi verejnej správy, napr. ministerstvá, 
či národné agentúry, zamestnávatelia a podniky, školy atď.) s cieľom plniť národné 
integračné priority a využívať efektívnejšie dostupné zdroje. Mestá budú tiež profitovať 
z užšej spolupráce s mimovládnym sektorom a z odborných znalostí mimovládnych 
organizácií.

•	 Komunikačné stratégie a informačná podpora

Správy o audite miest ukazujú, že mestá nemajú komplexné informačné a komunikačné 
stratégie a príslušné opatrenia zamerané na 1) poskytovanie informácií o všetkých 
aspektoch integračného procesu (právne, ekonomické, sociálne, kultúrne atď.), ako aj na 
2) scitlivenie, uľahčenie medzikultúrneho dialógu a zvyšovanie povedomia obyvateľov 
o migrácii, pričom je potrebné ich pripraviť na to, že budú žiť a pracovať v čoraz viac 
multikultúrnom prostredí.

Medzi spoločné odporúčania patrí zriadenie centier prvého kontaktu/kontaktných miest, 
ktoré môžu slúžiť ako miesto na poskytovanie služieb, právne poradenstvo, jazykové 
kurzy, poradenstvo v oblasti zamestnania, odborného vzdelávania, atď.
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Podľa vzoru mesta Praha sa odporúča, aby si mestá vytvorili internetový portál alebo 
webové stránky s informáciami. Takto by sa zefektívnil tok informácií smerom k 
štátnym príslušníkom tretích krajín. V tomto procese by mestá mohli spolupracovať 
s IT spoločnosťami, zamestnávateľmi, mimovládnymi organizáciami, nemocnicami, 
univerzitami atď.

•	 Ďalšie oblasti, ktoré potrebujú zlepšenie, sú jazykové vzdelávanie, zamestnanosť, 
bývanie a bezpečnosť v meste 

Integrovaný prístup by mal obsahovať tieto hlavné prvky:
- podpora jazykového vzdelávania;
- informačné a poradenské služby (právne poradenstvo a konzultácie, administratívna 

podpora pri vybavovaní potrebných dokladov, povolení, atď., bývanie);
- prístup k zamestnaniu, vzdelaniu, odbornej príprave; 
- zabezpečenie bezpečného a nediskriminačného mestského prostredia.

•	 Podporiť prístup detí migrantov k vzdelávaniu

Viaceré správy poukazujú na dôležitosť podpory prístupu detí štátnych príslušníkov 
tretích krajín k vzdelaniu. Na Slovensku existujú malé iniciatívy pilotované jednotlivými 
učiteľmi, ale väčšina škôl nemá know-how, metodiky a podporu od národných inštitúcií 
súvisiacu so vzdelávaním detí, pre ktoré je slovenský jazyk druhým jazykom. 

OBČIANSKA ANGAŽOVANOSŤ A SOCIÁLNA INKÚZIA  

Organizácie mimovládneho sektora predstavujú veľmi dôležitý zdroj s kompetenciami a 
skúsenosťami na vysokej úrovni v oblasti integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín. Ich 
potenciál však zatiaľ miestne samosprávy dostatočne nevyužívajú. Medzi odporúčania auditu 
patria:

•	 Vytvorenie mechanizmov zapojenia mimovládnych organizácií do všetkých etáp vývoja 
a implementácie integračných politík a stratégií;

•	 Finančná podpora organizáciám pracujúcim so štátnymi príslušníkmi tretích krajín s 
cieľom zvýšiť ich schopnosť poskytovať inovatívne vysokokvalitné služby cieľovým 
skupinám. Lepšie využívanie finančných prostriedkov EÚ a dostupných rozpočtov miest 
by mohlo zabezpečiť podporu pre rôzne malé alebo rozsiahle iniciatívy;

•	 Vytvoriť siete podporovateľov, vrátane organizácií mimovládneho sektora, 
zamestnávateľov, zdravotníckych pracovníkov, učiteľov a pod. aby sa zabezpečila účinná 
integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín do hospodárskeho a spoločenského života 
hostiteľských miest;

•	Hoci väčšina miest organizuje kultúrne podujatia s účasťou štátnych príslušníkov tretích 
krajín, audity ukazujú, že je potrebný systematickejší prístup k podpore medzikultúrnej 
výmeny, a to aj prostredníctvom grantových schém pre komunitné iniciatívy štátnych 
príslušníkov tretích krajín; 

•	 Zapojenie médií do informovania verejnosti a zvyšovania informovanosti o migrácii a 
pozitívnych efektoch prítomnosti štátnych príslušníkov tretích krajín.
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PROSTREDIE MESTA A BEZPEČNOSŤ 

Správy potvrdzujú, že všetkých päť miest je bezpečných, a to pre domácich obyvateľov ako 
aj pre štátnych príslušníkov tretích krajín. Potenciálne problematické by sa mohli stať štvrte, 
v ktorých sa pohybujú väčšie skupiny migrantov, a z ktorých sa miestni domáci obyvatelia 
zvyčajne sťahujú. Medzi odporúčania patria:

•	Zlepšenie infraštruktúry a zvyšovanie prítomnosti polície vo všetkých mestských 
štvrtiach

•	Zabezpečiť, aby všetky verejné budovy, verejné priestory atď. boli označené v 
cudzích jazykoch

•	Programy pomoci zamerané na zlepšenie bývania pre štátnych príslušníkov tretích 
krajín

 Správy naznačujú, že občania nie sú ochotní prenajímať svoje domy/byty cudzincom. 
Mestá by mohli v spolupráci so zamestnávateľmi alebo súkromným sektorom vypracovať 
plány bývania na uspokojenie potrieb migrantov.

POSTOJE VEREJNOSTI VOČI ŠTÁTNYM PRÍSLUŠNÍKOM TRETÍCH KRAJÍN A MIGRANTOM 

Kritickými výzvami pre integráciu sú negatívne postoje, predsudky a xenofóbne diskurzy o 
migrantoch. V tejto súvislosti sa mestám odporúča:

•	Vytvorte kultúry tolerancie a medzi-kultúrnej citlivosti. Miestne správy a mimovládne 
organizácie musia ďalej investovať do zvyšovania informovanosti a vytvárania prostredia 
otvorenosti, inkluzívnosti a dodržiavania ľudských práv;

•	Mestá musia aplikovať komunikačné stratégie na boj proti nenávistným prejavom 
voči migrantom. Otvorenie kultúrnych centier pre medzi-kultúrne podujatia, workshopy, 
výstavy a kampane vysvetľujúce výhody integrácie by mohlo byť súčasťou týchto aktivít;

•	Zapojenie mladých ľudí z hostiteľských komunít a komunít migrantov do procesu 
integrácie, aby sa mohli stať dobrými ambasádormi. Mestá by sa mali zamerať na 
vytvorenie systému rovesníckej podpory pre deti štátnych príslušníkov tretích krajín. 
Dobrovoľníci a mentori by poskytli rodinám migrantov každodennú podporu; 

•	 Lepšie využívanie nových technológií na komunikáciu a zvyšovanie povedomia 
verejnosti. Mestské samosprávy by sa mali riadiť príkladom mesta Praha a vytvoriť online 
platformy a mobilné aplikácie, ktoré môžu uľahčiť výmenu informácií a komunikáciu so 
štátnymi príslušníkmi tretích krajín a miestnymi verejnými orgánmi zodpovednými za 
integráciu;

•	Rozvíjanie mechanizmov monitorovania verejnej mienky a zároveň vnímania 
potrieb štátnych príslušníkov tretích krajín. Takéto údaje sú veľmi potrebné pre účely 
rozvoja politík mesta a pomáhajú vytvárať kultúru nulovej tolerancie voči nenávistnému 
prejavu a rasovo motivovaným zločinom.
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ČASŤ III. PRÍKLADY DOBREJ PRAXE

BULHARSKO
Mestský sprievodca ako pracovať s utečencami a migrantmi

Príručka, ktorú vypracoval bulharský Červený kríž15, sa zameriava 
na mestá a jej cieľom je poskytnúť informácie a usmernenia o 
procese integrácie osôb využívajúcich medzinárodnú ochranu. 
Príručka ponúka praktické podrobné pokyny na prípravu a 
implementáciu integračných dohôd medzi daným mestom/
obcou a príjemcom medzinárodnej ochrany. V dokumente sa 
uvádza zodpovednosť každej strany (mesto/obec a procesné 
kroky, ktoré úradníci musia dodržiavať, aby uľahčili sociálnu, 
zdravotnú starostlivosť, či pracovné poradenstvo). Príručka je 
napísaná v bulharčine a je určená pre úradníkov samosprávy ako 
referenčný materiál.

https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/handbook-on-
refugee-integration-in-bulgarian-municipalities

Magisterský program - sociálna práca s utečencami a migrantmi

Univerzita v Sofii zaviedla nový magisterský program Sociálna práca s utečencami a 
migrantmi. Je to prvý program svojho druhu v krajine a ponúka ho Pedagogická fakulta s 
podporou Agentúry OSN pre utečencov (UNHCR). Jeho hlavným cieľom je pripraviť budúcich 
špecialistov na prácu s utečencami a migrantmi v oblasti bývania, zdravotníctva, vzdelávania, 
sociálnej a kultúrnej orientácie, psychosociálnej podpory atď.

CHORVÁTSKO
Dobrovoľnícke centrum Osijek (VCOS)

Dobrovoľnícke centrum Osijek má skúsenosti 
s organizovaním dobrovoľníckych programov 
počas “utečeneckej krízy” a neskôr s realizáciou 
aktivít pre rodiny, deti, starších, zdravotne 
postihnutých a maloletých bez sprievodu v 
prijímacích centrách. Dobrovoľníci pomáhajú, 
aby utečenci a migranti mali dôstojný pobyt 
v prijímacích centrách. Organizujú rôzne 
spoločenské aktivity zamerané na včasné 
vzdelávanie a socializáciu najmenších detí, 
podporu vzdelávania žiakov základných škôl, 

15 Наръчник за интегриране на лица с предоставено убежище или междунаодна закрила в общините, 
Bulgarian Red Cross, 2017.

Zdroj:  Dobrovoľnícke centrum Osijek (www.vcos.hr)
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vytváranie sociálnych kontaktov, posilnenie postavenia žien, kultúrnu a sociálnu orientáciu 
a výmenu. Okrem toho od roku 2015 organizácia VCOS podporovaná spoločnosťou CARE 
International distribuuje významnú humanitárnu pomoc.

V súčasnosti VCOS organizuje skupinu dobrovoľníkov v oblasti sociálnych podporných 
aktivít pre maloletých bez sprievodu, ktorí sú ubytovaní v Domove detí a mládeže v Osijeku a 
migrantov a utečencov v Centre žiadateľov o azyl v Kutine. Iniciatívy zahŕňajú športové aktivity, 
workshopy, varenie a rôzne spoločenské interakcie (v spolupráci so všetkými príslušnými 
zainteresovanými stranami - Ministerstvo vnútra, Centrum pre sociálne zabezpečenie Osijek, 
Domov pre deti a mládež a Červený kríž). Dobrovoľníci majú významnú úlohu pri vytváraní 
sociálnych sietí medzi mladými utečencami a miestnou komunitou, ktorá je nevyhnutnou 
súčasťou úspešnej integrácie. Vzhľadom na zraniteľnosť neplnoletých osôb bez sprievodu je 
prístup organizácie VCOS založený na systematickom individuálnom prístupe v spolupráci so 
všetkými zainteresovanými stranami s cieľom dosiahnuť komplexnosť a kvalitu. 

ČESKÁ REPUBLIKA
Webová stránka Mesta Prahy a mobilná aplikácia

Hlavné mesto Praha vytvorilo webové 
stránky špeciálne pre cudzincov žijúcich 
v Prahe (www.prahametropolevsech.eu), 
ktoré im pomáhajú získavať informácie o 
základných službách, ktoré ponúkajú rôzne 
verejné inštitúcie. Aby sa komunikácia s 
migrantmi/cudzincami stala účinnejšou, 
mesto podporilo aj vytvorenie mobilnej 
aplikácie Praguer, ktorá ponúka praktické 
informácie o živote v Prahe. Informačná 
brožúra Praha je náš domov je tiež k 
dispozícii a je veľmi užitočná predovšetkým 
pre nových prisťahovalcov.

Mesto sa snaží podporovať aj tých obyvateľov, ktorí nehovoria po česky a ktorí sa v krajine 
ešte nedokážu dobre orientovať. Interkultúrne služby sú dostupné aj vďaka mestskému 
grantu. Medzikultúrni pracovníci pomáhajú cudzincom stať sa nezávislými. Integračné služby 
financované hlavným mestom Praha v súčasnosti ponúka Integračné centrum Praha.

Riešenie otázky jazykovej bariéry detí migrantov v školách sa hl. Mesto Praha rozhodlo 
systematicky a finančne podporiť výberom jednej školy v každej mestskej štvrti, ktorá im 
ponúka hodiny českého jazyka. Sieť vybraných škôl prispieva k rýchlejšiemu prispôsobovaniu 
študentov s odlišným materinským jazykom bežným českým triedam.
 

TALIANSKO
Iniciatíva SPRAR

Zákon č. 189/2002 zaviedol systém ochrany žiadateľov o azyl a utečencov (SPRAR). Ide o sieť 
miestnych inštitúcií, ktoré realizujú projekty prijímania migrantov prostredníctvom prístupu 
do Národného fondu pre azylové politiky a služby, ktorý spravuje ministerstvo vnútra a ktorý je 
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poskytovaný podľa zákona o štátnych finančných prostriedkoch16. Hlavným cieľom programu 
SPRAR je poskytovať podporu každému jednotlivcovi v prijímacom systéme prostredníctvom 
implementácie konkrétnych individuálnych programov zameraných na podporu a ochranu 
každého cudzinca a uľahčenie jeho ekonomickej a sociálnej integrácie.

SPRAR nie je iba distribúcia jedla a poskytovanie 
ubytovania. Poskytuje žiadateľom o azyl a 
utečencom oblečenie, posteľnú bielizeň, 
vreckové, jedlo, ubytovanie, jazykovú a kultúrnu 
mediáciu, jazykové vzdelávanie, poradenstvo 
a prístup k miestnym službám, odborné 
vzdelávanie, pomoc pri bývaní, sociálne 
začlenenie, psychosociálne poradenstvo a 
právnu ochranu. V júli 2018 bolo financovaných 
877 projektov SPRAR - 681 “bežných” pre 
dospelých, 144 pre maloletých bez sprievodu, 
52 pre ľudí s duševnými chorobami alebo 
postihnutím. Zúčastňuje sa ho 754 miestnych 
samospráv: 653 obcí, 19 provincií, 28 združení 

miest a obcí a ďalších 54 orgánov. Projekty SPRAR zahŕňajú celkovo viac ako 1 200 miest a 
35 881 príjemcov (31 647 dospelých, 3 500 maloletých bez sprievodu, 734 ľudí s duševnými 
chorobami alebo postihnutím).

Prostredníctvom nedávnej vyhlášky Rady ministrov dňa 4. septembra 2018 taliansky minister 
vnútra novelizoval nariadenie o SPRAR: nová vyhláška odstraňuje “závažné humanitárne 
dôvody” ako dôvod pre zrušenie povolenia na pobyt, takže žiadatelia o azyl už nie sú súčasťou 
projektu SPRAR a projekt je teraz nazvaný “Systém ochrany pre osoby pod medzinárodnou 
ochranou a maloleté osoby bez sprievodu”.

SPRAR v meste Rubano
Rubano je partnerom v SPRAR realizovanom na území 
Veneto. Zahŕňa tieto obce: Piove di Sacco, Rubano, 
Ponte San Nicolò, Montegrotto Terme.
Činnosti podporuje a realizuje sieť sociálnych 
podnikov: Città Solare, Nuovo Villaggio, Migranti 
Onlus, Porto Alegre. V projekte je 50 dospelých 
klientov. Projekt sa realizuje od augusta 2016 do 
decembra 2017.
 

Partneri projektu INTEGRA navštívili centrum 
SPRAR a stretli sa s jeho klientmi počas 

stretnutia projektového koordinačného tímu 
30. mája - 1. júna 2018.

16  https://www.Sprar.it/english

Samosprávy zapojené do projektu SPRAR 

Source: https://www.sprar.it/progetti-territoriali-3

Zdroj:  https://www.sprar.it/progetti-territoriali-3
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SLOVENSKO

Festival rozmanitosti

Kreatívny priemysel je v Košiciach hlboko zakorenený, má svoju tradíciu. Mesto Košice 
bolo Európskym hlavným mestom kultúry v roku 2013. Mesto získalo tento prestížny titul 
po schválení projektu Interface 2013 rozhodnutím medzinárodnej výberovej komisie, ktorá 
zasadala v septembri 2008 v Bratislave. Zásadná zmena nastala na konci roku 2013, kedy 
mesto Košice založilo mestskú príspevkovú organizáciu K13 - Košické kultúrne strediská. 

K13 je hlavným organizátorom Festivalu 
Rozmanitosť17. Cez rôzne druhy umenia festival 
prináša príbehy ľudí z najrôznejších menšín a ľudí na 
pomyselnom okraji spoločnosti. Účastníci festivalu 
sa vydávajú na cesty do neznáma, do nového 
prostredia mimo ich konformnú zónu a spoznávajú 
každodenné radosti i starosti príslušníkov týchto 
menšín. Cez hudbu, tanec, divadlo, živé knižnice, 
vernisáže, filmové projekcie a ďalšie umelecké 
formy sa zároveň oboznamujú s ich zvyklosťami, 
odlišnosťami v tradíciách, hodnotami a nazeraním 
na svet. Cieľom festivalu je prispieť k porozumeniu a 
úcte k inakosti a zvýšiť toleranciu v spoločnosti.  

Festival každoročne ponúka pohľad na citlivé témy spoločnosti prostredníctvom umenia, 
prináša skutočné príbehy a obavy ľudí. Jeho vyvrcholením je Polievkový festival.

#polievkac
Reprezentuje národnostnú a kultúrnu všehochuť, ktorú v Košiciach bez väčších problémov náj-
dete. Menšiny, či už vo väčšom alebo menšom zastúpení, predstavujú to najlepšie zo svojich 
kultúr, svoju kuchyňu, konkrétne polievku. Hlavnou myšlienkou festivalu je prezentovať a 
spoznávať košickú národnostnú a kultúrnu rozmanitosť, odstraňovať bariéry, ktoré vznikajú 
medzi ľuďmi rôznych skupín a etník, podporiť toleranciu a prispieť k vzájomnému dialógu 
medzi majoritou a minoritou nášho mesta. V tomto roku pripravia tímy 43 polievok (tímy 
zastupujúce rôzne komunity v Košiciach, napr. iránsky tím, ukrajinský tím, turecký tím, 
mongolský tím, tím z Karibiku, francúzsky tím, poľský tím, portugalský tím, bulharský tím).

Vstup na oba festivaly je bezplatný.

Festival Rozmanitosť (vrátane Polievkového festivalu) je jedným z najobľúbenejších podujatí 
v Košiciach. Každoročne sa koná začiatkom októbra.

17  https://vymenniky.sk/festival/festival-rozmanitost/

Autor fotografie: Tibor Czitó



Tento projekt je financovaný 
Fondom Európskej 
únie pre azyl, migráciu 
a integráciu.

Projekt integrácie štátnych príslušníkov 
tretích krajín prostredníctvom 
mestských partnerstiev - INTEGRA

SPOLOČNÁ HODNOTIACA 
SPRÁVA MIEST V OBLASTI 
INTEGRÁCIE CUDZINCOV 
Sofia (Bulharsko), Osijek (Chorvátsko), Praha (Česká 
republika), Rubano (Taliansko), Košice (Slovensko)


