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Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
www.minv.sk

KONTAKTY
Kontakty na inštitúcie/organizácie poskytujúce
právnu pomoc a rôzne formy poradenstva cudzincom
v Slovenskej republike a môžu byť nápomocné pri
riešení
problematických
situácií
spojených
s inklúziou
detí
cudzincov
do
výchovnovzdelávacieho procesu.

Ústredný orgán štátnej správy, do ktorého
kompetencie okrem iného spadá i vstup na územie
Slovenskej republiky a pobyt cudzincov na jej území,
otázky azylantov a odídencov, či evidencia
obyvateľov.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky
www.minedu.sk

MEDZINÁRODNÉ ORGANIZÁCIE
Medzinárodná organizácia pre migráciu
www.iom.sk
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.
Úrad Vysokého komisára OSN
pre utečencov, Zastupiteľský úrad

Ústredný orgán štátnej správy pre materské školy,
stredné školy a vysoké školy, školské zariadenia,
celoživotné vzdelávanie, vedu a techniku, pre štátnu
starostlivosť o mládež a šport.
Ministerstvo zahraničných vecí
a európskych záležitostí Slovenskej
republiky
www.mzv.sk
Zodpovedá za rozvoj vzťahov s ostatnými štátmi
a spoluprácu s nadnárodnými a medzinárodnými
organizáciami.
Slovenské národné stredisko pre ľudské

v Slovenskej republike

práva

www.unhcr-centraleurope.org/slovakia

www.snslp.sk

Založený v októbri 1993. Zameriava sa najmä na
zabezpečenie spravodlivého a účinného azylového
konania. Všetky aktivity UNHCR v Slovenskej
republike
prebiehajú
v úzkej
súčinnosti
s Regionálnym zastupiteľským úradom UNHCR pre
strednú Európu.

Plní funkciu národnej inštitúcie na ochranu a podporu
ľudských práv. V roku 2004 sa stalo slovenským
antidiskriminačným orgánom. Monitoruje a hodnotí
dodržiavanie ľudských práv a zásady rovnakého
zaobchádzania.
Úrad hraničnej a cudzineckej polície

ŠTÁTNE A VEREJNÉ INŠTITÚCIE

Prezídia Policajného zboru Ministerstva

Migračný úrad Ministerstva vnútra

www.minv.sk/?uhcp

Slovenskej republiky
www.minv.sk/?migracny-urad-mv-sr
Prvostupňový správny orgán rozhodujúci o udeľovaní
azylu a poskytovaní doplnkovej ochrany cudzincom.

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.
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Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

www.upsvar.sk

www.governance.sk

Orgán štátnej správy v oblasti sociálnych vecí
a služieb zamestnanosti.

nestranícka, nezisková, mimovládna organizácia,
ktorá sa okrem iného zaoberá vypracovaním analýz
existujúcich a pripravovaných verejných politík,
výskumom v rôznych oblastiach verejnej politiky,
poskytovaním konzultácií a iných vzdelávacích aktivít
pre verejnú správu a iné subjekty, či zvyšovanie
povedomia
o odborných
a evidence-based
riešeniach.

Verejný ochranca práv
www.vop.gov.sk
Nezávislý orgán Slovenskej republiky, ktorý v rozsahu
a spôsobom ustanoveným zákonom chráni základné
práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb
v konaní pred orgánmi verejnej správy a ďalšími
orgánmi verejnej moci, ak je ich konanie,
rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s právnym
poriadkom.
Centrum právnej pomoci
www.centrumpravnejpomoci.sk
Štátna
rozpočtová
organizácia
zriadená
Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.
Centrum (15 kancelárií po celom Slovensku)
poskytuje právnu pomoc občanom, ktorí pre
nedostatok finančných prostriedkov nemôžu využívať
iné právne služby. Poslaním Centra je poskytnúť
občanom odborné informácie o svojich možnostiach
a právnu pomoc.

MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE
Centrum pre výskum etnicity a kultúry
www.cvek.sk
Nezávislá mimovládna organizácia, ktorá realizuje
výskumné, analytické a vzdelávacie aktivity. Aktivity
CVEKu sa zameriavajú predovšetkým na etnické,
jazykové
a náboženské
menšiny,
inklúziu
marginalizovaných skupín (Rómov, migrantov alebo
iných menšín). Tematicky sa CVEK zameriava na oblasť
vzdelávania,
bývania,
sociálnej
situácie,
interetnických vzťahov a politickej participácie.
Človek v ohrození
www.clovekvohrozeni.sk
Mimovládna nezisková organizácia, ktorá sa venuje
humanitárnej pomoci, dlhodobým projektom
rozvojovej spolupráce, podpory ľudských práv
a globálneho vzdelávania. Organizácia je súčasťou
medzinárodnej spolupráce People in Need.

/ 67/

Liga za ľudské práva
www.hrl.sk
Organizácia, ktorá kombinuje poskytovanie priamych
služieb – bezplatnej právnej pomoci utečencom
a migrantom, s advokáciou a strategickou litigáciou
v oblasti tvorby, presadzovania a uplatňovania
migračnej, azylovej a integračnej politiky Slovenskej
republiky. Zároveň realizuje činnosti smerom
k spoločnosti,
a rôznym
profesiám,
ktoré
s cudzincami pracujú, a k výchove a vzdelávaniu
novej generácie právnikov v oblasti azylového
a migračného práva.
Mareena
www.mareena.sk
Prostredníctvom
dobrovoľníckeho
programu
a vzdelávacích aktivít asistuje cudzincom pri
integračnom procese, realizuje komunitné aktivity
a rozvíja otvorenú celospoločenskú diskusiu o témach
migrácie, integrácie a ich výzvach. Venuje sa
príležitostiam pre aktívne začlenenie sa cudzincov do
slovenskej spoločnosti, podpore miestnej komunity
Slovákov a cudzincov v nadväzovaní vzťahov,
zvyšovaniu
povedomia
verejnosti
o témach
rozmanitosti, migrácie a integrácie.
Marginal, o. z.
www.marginal.sk
Realizuje projekty, ktoré sú zamerané na jednotlivcov
a komunity ohrozené exklúziou, primárne sa
zameriava na aktivity smerujúce k integrácii
migrantov,
špecificky
osôb
s udelenou
medzinárodnou ochranou, do majoritnej spoločnosti.
Venuje sa ochrane, rešpektovaniu a podpore ľudských
práv, základných slobôd a záujmov predovšetkým
tých osôb, ktoré majú obmedzený prístup ku

sociálnym, ekonomickým a kultúrnym zdrojom bežne
dostupným väčšine občanov.
Nadácia Milana Šimečku
www.nadaciamilanasimecku.sk
Realizuje rôzne vzdelávacie projekty, programy
Vzdelávanie,
Aktívne
občianstvo
a Podpora
inkluzívnej praxe, spravuje webové sídlo fjuzn.sk
a organizuje festival – najväčšie kultúrno-komunitné
podujatie o migrácii a cudzincoch na Slovensku.
Nadácia otvorenej spoločnosti
www.osf.sk
Organizácia, ktorá realizuje vlastné projekty
a prostredníctvom grantových programov určených
mimovládnym organizáciám sa venuje pomoci rozvoju
otvorenej spoločnosti, vzdelávaniu, posilňovaniu
ľudských práv a rovnosti príležitostí znevýhodnených
občanov s prihliadnutím na špecifické potreby
Rómov.
Nadácia Pontis
www.nadaciapontis.sk

Pokoj a dobro
www.pokojadobro.eu
Okrem iných činností a aktivít sa venuje i presídleniu
a integrácii irackých kresťanov, zameriava sa na ich
aktívne začlenenie do vzdelávacieho a pracovného
procesu, zabezpečuje ich vzdelávanie a sociálnu
adaptáciu.
Slovenská humanitárna rada
www.shr.sk
Národné dobrovoľnícke centrum humanitných
a charitatívnych organizácií, občianskych združení
a nadácií pôsobiacich v sociálnej oblasti, ktoré
poskytujú pomoc, služby, starostlivosť, poradenskú
činnosť a organizujú rôznorodé aktivity v prospech
sociálne znevýhodnených a hendikepovaných ľudí.
združuje
116
dobrovoľníckych
V súčasnosti
neziskových organizácií na území celej republiky,
ktoré podporuje v legislatívnom procese pri
práv
zdravotne
obhajovaní
a presadzovaní
postihnutých a sociálne odkázaných občanov
a rozvoji partnerskej spolupráce s orgánmi štátnej
správy a samosprávy.

Zameriava sa na prepájanie firiem, mimovládnych
organizácií, inštitúcií, komunity a jednotlivcov.
Zameriava sa najmä na témy zodpovedné podnikanie,
vzdelávanie, transparentnosť, inklúzia.
Nitrianska komunitná nadácia
www.nkn.sk
Poskytuje
granty
aktívnym
obyvateľom
a organizáciám v Nitrianskom kraji a prostredníctvom
grantových programov podporuje verejnoprospešné
aktivity z rôznych oblastí ako sú napríklad
vzdelávanie, zdravie, šport, kultúra, sociálna pomoc.
Platforma rozvojových organizácií –
Ambrela
www.ambrela.org
Strešná organizácia 28 prevažne mimovládnych
organizácií na Slovensku, ktoré sa venujú rozvojovej
spolupráci, humanitárnej pomoci, globálnemu
rozvojovému
vzdelávaniu
a/alebo
trvalo
udržateľnému rozvoju doma a/alebo v zahraničí
a zastupuje ich spoločné záujmy na domácej pôde
i v zahraničí.
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