
Názov organizácie Adresa Kontakt (webové sídlo) Oblasť pôsobenia

1
Medzinárodná organizácia pre 

migráciu

Grösslingová 35

811 09 Bratislava I

Slovenská republika

www.iom.sk

Medzinárodná organizácia pre migráciu je 

medzinárodná organizácia založená v Ženeve v roku 

1951. Hlavné oblasti činnosti v Slovenskej republike 

sú asistované dobrovoľné návraty, integrácia 

migrantov, prevencia obchodovania s ľuďmi a pomoc 

obchodovaným osobám, aktivity v oblasti 

presídľovania migrantov a koordinácia aktivít 

Európskej migračnej siete.

Názov organizácie Adresa Kontakt (webové sídlo) Oblasť pôsobenia

1
Migračný úrad Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky

Pivonková 6

812 72 Bratislava

Slovenská republika

www.minv.sk/?migracny-urad-mv-

sr

Migračný úrad Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky je prvostupňový správny orgán rozhodujúci 

o udeľovaní azylu a poskytovaní doplnkovej ochrany 

cudzincom.

2
Ministerstvo práce, sociálnych vecí 

a rodiny Slovenskej republiky

Špitálska 4 

816 43 Bratislava 

Slovenská republika

www.employment.gov.sk

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky je zodpovedné za podporu 

zamestnanosti, sociálnu starostlivosť a fungovanie 

dôchodkového systému.

Štátne inštitúcie

Medzinárodné organizácie

Zoznam inštitúcií/organizácií poskytujúcich právnu pomoc cudzincom a utečencom v Slovenskej republike

http://www.iom.sk/
http://www.minv.sk/?migracny-urad-mv-sr
http://www.minv.sk/?migracny-urad-mv-sr
http://www.employment.gov.sk/


3
Ministerstvo zahraničných vecí a 

európskych záležitostí Slovenskej 

republiky

Hlboká cesta 2

811 04 Bratislava

Slovenská republika

www.mzv.sk

Ministerstvo zahraničných a európskych záležitostí 

Slovenskej republiky zodpovedá za rozvoj vzťahov s 

ostatnými štátmi a  spoluprácu s nadnárodnými a 

medzinárodnými organizáciami.

4 Slovenské národné stredisko pre 

ľudské práva

Laurinská 18 

811 01 Bratislava 

Slovenská republika

www.snslp.sk

Slovenské národné stredisko plní funkciu národnej 

inštitúcie na ochranu a podporu ľudských práv. 

V r. 2004 sa stalo slovenským antidiskriminačným 

orgánom. Monitoruje a hodnotí dodržiavanie 

ľudských práv a zásady rovnakého zaobchádzania. 

5

Úrad hraničnej a cudzineckej 

polície Prezídia Policajného zboru 

Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky

Ružinovská 1/B 

812 72 Bratislava

 Slovenská republika

www.minv.sk/?uhcp

Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia 

Policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky plní úlohy v oblasti kontroly hraníc, boja 

proti nelegálnej migrácii a prevádzačstvu, analýzy 

rizík, spolupráce s Európskou agentúrou pre 

pohraničnú a pobrežnú stráž, analýzy cestovných 

dokladov, pobytového režimu cudzincov, návratov 

cudzincov, vyhosťovania cudzincov, vízovej praxe a 

vo vymedzenom rozsahu na úseku azylového 

konania a realizácii dublinského nariadenia.

6
Ústredie práce, sociálnych vecí a 

rodiny

Špitálska 8

812 67 Bratislava

Slovenská republika

www.upsvar.sk

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny je orgán 

štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a služieb 

zamestnanosti.

Podklad je výstup v rámci Plánu hlavných úloh Štátneho pedagogického ústavu na rok 2018, úloha pod číslom 2.2.2.5 Erasmus+ Vzdelávanie učiteľov k inklúzií detí cudzincov (číslo

projektu 2016-1-CZ01-KA202-024034). 

Koordinátorky:  PhDr. Denisa Ďuranová, PhDr. Janka Píšová, PhD. 

Spracovala: PhDr. Veronika Rostami

http://www.mzv.sk/
http://www.snslp.sk/
http://www.minv.sk/?uhcp
http://www.upsvar.sk/

