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LETNÝ VZDELÁVACÍ SEMINÁR „MIGRÁCIA GLOBÁLNE
A LOKÁLNE“
Martina Bolečeková
V dňoch 20. – 23. augusta 2012 sa v Bratislave konal vzdelávací seminár
s názvom Migrácia globálne a lokálne venovaný rôznym aspektom
medzinárodnej migrácie. Seminár zorganizoval Národný kontaktný bod
Európskej migračnej siete (EMN) v Slovenskej republike, ktorý na Slovensku
koordinuje IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu. V úlohe
prednášajúcich a lektorov sa ho zúčastnilo 15 domácich i zahraničných
odborníkov na migráciu. Cieľovou skupinou, pre ktorú bol vzdelávací seminár
určený, boli predovšetkým pracovníci štátnej správy, akademickej obce
a mimovládnych organizácií, pričom získané poznatky majú účastníkom slúžiť
pri formulovaní politík a strategických materiálov, zákonov, odborných
dokumentov a stanovísk, ale aj pri písaní akademických prác, a najmä pri
implementácii migračnej politiky a pri praktickej práci s migrantmi. Seminár bol
zároveň výbornou príležitosťou na nadviazanie kontaktov na národnej
i medzinárodnej úrovni a na budovanie a rozvoj kapacít v oblasti migrácie.
Odborný program seminára bol rozčlenený do tematických celkov.
Pozornosť bola postupne venovaná migračnej politike na úrovni Slovenskej
republiky a Európskej únie, najmä aktuálnym výzvam a budúcemu smerovaniu
politík, čoho súčasťou je aj snaha o predvídanie migračných trendov; pracovnej
migrácii; súvislostiam medzi migráciou a rozvojom; nelegálnej a nútenej
migrácii. Program bol doplnený o dve večerné podujatia – premietanie filmu
Rodina odvedľa spojeného s diskusiou Aj my sme tu doma? o integrácii
migrantov; a premietanie dokumentu 0800 800 818 k problematike
obchodovania s ľuďmi, rovnako spojeného s diskusiou.
V rámci bloku venovaného migračným politikám vystúpili pani Zuzana
Vatráľová, vedúca úradu IOM v Bratislave, s príspevkom, ktorý bol venovaný
stavu migrácie na Slovensku a tiež činnosti IOM v prospech migrantov; a pán
Bernard Priecel, riaditeľ Migračného úradu Ministerstva vnútra SR, ktorý


PhDr. Martina Bolečeková, PhD. pôsobí ako odborná asistentka na Katedre politológie
Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela v Banskej
Bystrici, Slovenská republika e-mail: martina.bolečeková@umb.sk.

260

═════════════ Politické vedy / informácie ════════════
informoval o vývoji, ale najmä o ďalšom smerovaní slovenskej migračnej
politiky. O aktivitách v oblasti migrácie a o migračnej politike EÚ prednášal pán
Bernd Hemingway z IOM v Bruseli. Veľmi podnetné bolo aj vystúpenie pani
Simony Venzzoli z Medzinárodného inštitútu Oxfordskej univerzity, spojené
s workshopom, ktorá priblížila jednu z metód skúmania budúcich
medzinárodných migračných trendov – metódu scenárov.
Ďalší blok prednášok bol venovaný pracovnej migrácii, ktorú môžeme
považovať za najvýznamnejšiu zložku globálnej migrácie. Účastníci boli najprv
informovaní o zisteniach a výstupoch štúdií (národnej štúdie a súhrnnej štúdie
EMN) venovaných saturovaniu dopytu po pracovnej sile prostredníctvom
migrácie, a následne bola pozornosť venovaná špecifickým aspektom pracovnej
migrácie, osobitne migrantom na slovenskom trhu práce.
Ani posledný deň konania vzdelávacieho seminára nezaostával svojím
obsahom za predchádzajúcimi. Jeho program tvorili tri hlavné témy, do značnej
miery prepojené a aj polemické, a to najmä čo sa týka prvej z nich –
problematiky migrácie a rozvoja. Pán Ronald Skeldon zo Sussexskej univerzity
v Brightone svojimi argumentmi vyvrátil mnohé z mýtov prevládajúcich
v súvislosti s touto problematikou. S témou migrácie a rozvoja bezpochyby
súvisia remitencie. Na túto tému prednášal pán Dušan Drbohlav z Univerzity
Karlovej v Prahe a svoje vystúpenie obohatil o závery výskumu realizovaného
v tejto oblasti. Na seminári vystúpil aj pán Peter Kresák, ktorý stojí na čele
Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov v SR. Posledný blok bol
venovaný rôznym aspektom nelegálnej migrácie a opäť boli prezentované
štúdie, ktoré v tejto oblasti spracovala EMN.
Organizátori teda pripravili účastníkom veľmi bohatý a zaujímavý program.
Osobitne oceňujeme, že pozvaní prednášajúci boli predovšetkým odborníkmi
z praxe a s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti migrácie.1

1

Pre tých, ktorí sa seminára nezúčastnili, ale majú o prezentované témy záujem, sú na stránke IOM
Medzinárodnej organizácie pre migráciu, resp. na stránke Národného kontaktného bodu EMN
http://www.emn.sk/sk/aktivity-emn/stretnutia-a-konferencie/48-ba-seminar-august-2012 k dispozícii
materiály a prezentácie k prednáškam, ktoré na seminári odzneli.
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