
 

 

       

 

Tlačová správa – Bratislava, 19. mája 2010:

Odborné podujatie 6. okrúhly stôl o
MIGRÁCIA“, organizované občianskym združením Migrácia SK, Ústredím práce sociálnych vecí a
a Združením nezávislých expertov pre otázky dejín a
dňoch 13. – 14. mája 2010 v Bratislave.

 

Organizátori pripravili v poradí už šiesty okrúhly stôl, ktorý bol tematicky zameraný na problematiku 
slovenskej zahraničnej migrácie. V
republiky, Reemigrácia občanov Slovenskej republiky a
Slovenskej republiky odzneli referáty a
práce sociálnych vecí a rodiny, Inštitútu pre výskum práce a
hraničnej a cudzineckej polície MV SR, Štatistického úradu SR, Ekonomickej univerzity, Medzinárodnej 
organizácie pre migráciu IOM, Združenia nezávislých expertov pre otázky dejín a
Slovákov; zahraničných zástupcov
v Londýne, Slovensko Calling, Immigrant Council of Ireland, Združenia Tatra Neapol, Novej slovenskej 
strany z Vojvodiny, Čiernohorsko
slovenského divadla, Regionálnej obce Slovákov Hradec Králové a Univerzity v

 Z uvedeného odborného podujatia vzišli nasledujúce odporúčania:

•         zabezpečiť vypracovanie koncepcie štátnej politiky emigrácie
republiky a prijať opatrenia na tvorbu a
Slovenskej republiky v legislatívnej, inštitucionálnej a

•   zabezpečiť vypracovanie koncepcie štátnej polit
Slovenskej republiky; 

•         vytvoriť poradný orgán vlády zložený z
slovenských menšín a komunít v

•         vytvoriť podmienky na permanentnú m
verejnoprávnych médiách a
zainteresovaných úradov a verejných inštitúcií SR;

•         pristúpiť k realizácii projektu Mobilitných informačn

 

Kontaktná osoba: PaedDr. Danica Lehocká, hovorkyňa Ústredia PSVaR, tel.: 0905/658 207
 

ÚSTREDIE PRÁCE, SOCIÁL�YCH VECÍ A RODI�Y
KA�CELÁRIA GE�ERÁL�EHO RIADITEĽA

Bratislava, 19. mája 2010: Slovenská zahraničná migrácia

6. okrúhly stôl o Slovákoch žijúcich v zahraničí „SLOVE.SKÁ ZAHRA.IČ.Á 
organizované občianskym združením Migrácia SK, Ústredím práce sociálnych vecí a

a Združením nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov, 
Bratislave. 

poradí už šiesty okrúhly stôl, ktorý bol tematicky zameraný na problematiku 
slovenskej zahraničnej migrácie. V troch programových blokoch Emigrácia občanov Slovenskej 

Reemigrácia občanov Slovenskej republiky a Imigrácia Slovákov žijúcich v
odzneli referáty a diskusné príspevky domácich zástupcov 

rodiny, Inštitútu pre výskum práce a rodiny, Ministerstva vnútra SR, Úradu 
cudzineckej polície MV SR, Štatistického úradu SR, Ekonomickej univerzity, Medzinárodnej 

organizácie pre migráciu IOM, Združenia nezávislých expertov pre otázky dejín a
zástupcov - Slovenských katolíckych misií v Nemecku, Slovenského centra 

Londýne, Slovensko Calling, Immigrant Council of Ireland, Združenia Tatra Neapol, Novej slovenskej 
Vojvodiny, Čiernohorsko–slovenského priateľstva, Slovensko-nemeckej únie, 

slovenského divadla, Regionálnej obce Slovákov Hradec Králové a Univerzity v Káhire.

uvedeného odborného podujatia vzišli nasledujúce odporúčania: 

zabezpečiť vypracovanie koncepcie štátnej politiky emigrácie a reemigrácie občanov Slovenskej 
republiky a prijať opatrenia na tvorbu a výkon štátnej emigračnej a reemigračnej politiky občanov 

legislatívnej, inštitucionálnej a finančnej oblasti; 

zabezpečiť vypracovanie koncepcie štátnej politiky imigrácie Slovákov žijúcich v

vytvoriť poradný orgán vlády zložený z domácich a zahraničných odborníkov na problematiku 
komunít v zahraničí; 

vytvoriť podmienky na permanentnú medializáciu emigračnej a reemigračnej problematiky vo 
verejnoprávnych médiách a zabezpečiť o nej aktuálnu informovanosť na webových stránkach 

verejných inštitúcií SR; 

pristúpiť k realizácii projektu Mobilitných informačných centier vo vybraných tretích krajinách;

Kontaktná osoba: PaedDr. Danica Lehocká, hovorkyňa Ústredia PSVaR, tel.: 0905/658 207
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Špitálska 8, 812 67 Bratislava 
 

Slovenská zahraničná migrácia 

zahraničí „SLOVE.SKÁ ZAHRA.IČ.Á 
organizované občianskym združením Migrácia SK, Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny 

života zahraničných Slovákov, sa uskutočnilo v 

poradí už šiesty okrúhly stôl, ktorý bol tematicky zameraný na problematiku 
Emigrácia občanov Slovenskej 

Imigrácia Slovákov žijúcich v zahraničí do 
zástupcov - Migrácie SK, Ústredia 
, Ministerstva vnútra SR, Úradu 

cudzineckej polície MV SR, Štatistického úradu SR, Ekonomickej univerzity, Medzinárodnej 
organizácie pre migráciu IOM, Združenia nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných 

Nemecku, Slovenského centra 
Londýne, Slovensko Calling, Immigrant Council of Ireland, Združenia Tatra Neapol, Novej slovenskej 

nemeckej únie, Torontského 
Káhire.    

a reemigrácie občanov Slovenskej 
výkon štátnej emigračnej a reemigračnej politiky občanov 

iky imigrácie Slovákov žijúcich v zahraničí do 

zahraničných odborníkov na problematiku 

a reemigračnej problematiky vo 
nej aktuálnu informovanosť na webových stránkach 

ých centier vo vybraných tretích krajinách; 
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