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Abstract 
Migration policy of Slovakia, its development and formation before and after the accession of the Slovak 

Republic to the European Union is still a little explored area. Examining the Europeanisation of migration 

policy and its shaping is important because of the changes that have taken place after joining the European 

Union. The aim is to analyze the development of migration policy before and after Slovakia's accession to 

the European Union. At the same time, however, capture the migration concept of Slovakia and its changes 

that have occurred and thus point to the degree of Europeanization. Slovakia's accession to the European 

Union required the application of various and above all fundamental changes in the area of migration 

policy. For this reason, it is possible to speak of Europeanization by means of several theories of 

Europeanization. As a result, Slovak migration policy has been europeanised, thus adapted to European 

legislation and institutional adaptation. 
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Úvod  

Migrácia ako taká predstavuje v súčasnosti evolučný fenomén, ktorý je najvýraznejší v 

posledných desaťročiach. Téma migrácie sa v súčasnosti stáva veľmi dôležitou, a to nielen pre 

Slovensko, ale taktiež aj pre celú Európu. Migráciu a jej súčasný rozmer v dôsledku politických, 

bezpečnostných a sociálne -ekonomických aspektoch možno radiť medzi aktuálne civilizačné 

výzvy, ktorým čelí nielen svet, ale hlavne Európa. Ide o fenomén, ktorý v posledných rokoch 

začal narastať do enormných rozmerov a stáva sa jednou z najdôležitejších oblastí v politike 

Európskej únie.  

Migračná politika Slovenska prešla výraznými zmenami, a to najmä v dôsledku vstupu do 

Európskej únie. Na základe snáh Slovenska o etablovanie sa v nadnárodných štruktúrach, sa do 

povedomia verejnosti dostal pojem europeizácia. Výskum europeizácie migračnej politiky na 

Slovensku je nutný a doposiaľ je táto problematika takmer neprebádaná. Europeizácia ako taká je 

v súčasnej slovenskej odbornej obci skúmaná obmedzene, a to aj z toho dôvodu, že tento pojem 

je  relatívne novým a do povedomia sa dostal až po vstupe Slovenska do Európskej únie. 

Problematika europeizácie migračnej politiky je na periférii spoločenského záujmu, pričom 

absentuje dostatok relevantnej literatúry, ktorá by skúmala komplexne danú problematiku.  

Pojem europeizácia je definovaný viacerými spôsobmi a viacerými autormi. Definovanie 

europeizácie je u každého autora rozdielne. V podstate, pojem europeizácia reflektuje vo 

všeobecnosti zmeny v rámci integrujúcich sa spoločností. Fenomén europeizácie je 
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frekventovaným pojmom, no zároveň obsahuje viaceré konotácie, pričom problémom je, že 

neexistuje jedna ucelená definícia. Simon Bulmer tvrdí, že europeizácia sama o sebe nie je teóriou, 

ale fenoménom, ktorý tvorí viacero teoretických prístupov (Bulmer, 2008). Europeizáciu možno 

chápať ako presun národných kompetencií na európsku úroveň vládnutia, ale taktiež aj ako 

spoluprácu medzi centrálnou koordináciou a národnou úrovňou, pričom sú zapojené aj nižšie 

zložky vládnutia. Europeizáciu možno chápať ako prispôsobenie sa celoštátnych, teda národných, 

ale aj nižších systémov vládnutia k celoeurópskym normám a Európskemu politickému centru 

(Olsen, 2002).  

Cieľom práce je analyzovať vývoj migračnej politiky pred a po vstupe Slovenska do Európskej 

únie. Zároveň však zachytiť migračnú koncepciu Slovenska a jej zmeny, ktoré nastali vstupom do 

EÚ, a tým poukázať na mieru europeizácie. Pokúsime sa nájsť odpoveď na hlavnú výskumnú 

otázku, ktorou je Aký mal dopad vstup Slovenska na oblasť migračnej politiky? Slovenská 

republika vstupom do nadnárodných štruktúr prevzala na seba všetky záväzky, ktoré vyplývajú z 

prístupových rokovaní. Cieľom je teda poukázať na dôsledok zmien, ktoré nastali vstupom 

Slovenska do Európskej únie v oblasti migračnej politiky. 

 

 

Europeizácia migračnej politiky 

Europeizácia migračnej politiky je charakterizovaná prijatím nadnárodných aktov, ktoré sa 

etablujú do vnútroštátneho systému riadenia. V tomto prípade ide o europeizáciu z hora na dol, 

teda ide o rozhodnutie inštitúcií Európskej únie, ktoré sú následne prijaté na národnej úrovni 

daného členského štátu. Dochádza k exportu európskej politiky. Sandra Lavenex pri europeizácii 

migračnej politiky tvrdí, že dochádza k určitému druhu súperenia medzi dvoma stranami. Ochrana 

ľudských práv stojí na jednej strane a vnútorná bezpečnosť na strane druhej (Lavenex, 2001). V 

dôsledku vzniku Európskej únie došlo k zintenzívneniu daného napätia a k zostrovaniu, pretože 

národné štáty začali pociťovať strach zo straty kontroly nad migračnou politikou vlastného štátu, 

a to v prospech nadnárodnej úrovne riadenia. 

Autorka ďalej argumentuje, že práve zmeny v migračnej politike jednej krajiny budú mať 

následky na migračnú politiku iných krajín. Vznikom spoločnej migračnej politiky, ktorej 

primárnym cieľom je rozšírenie a zároveň zníženie migračných tokov spôsobí dôsledky pre iné 

krajiny (Lavenex, 2004). To znamená, že tieto zmeny budú mať dopad na politiku v druhej krajine. 

Príliš benevolentná politika v jednom štáte spôsobí zníženie toku migrantov v susedných 

krajinách. Sandra Lavenex taktiež hovorí o štyroch režimoch externého riadenie Európskej únie, 

pričom rozdeľovacím prvkom je rozsah adaptácie. Po prvé sa jedná o  ,,jednostrannú politickú 

emuláciu“ (Lavenex, 2004,s.421). V prvom prípade sa jedná o potrebu, či presvedčenie tretích 

krajín o nadradenosti európskej legislatívy s cieľom zefektívnenia domácich podmienok. Po 

druhé, sú to ,,negatívne externality“ (Lavenex, 2004, s. 421). Negatívne vonkajšie účinky vznikajú 

vtedy, ak náklady nepripravenosti prevyšujú náklady zosúladenia s európskou politikou.  Autorka 

ďalej argumentuje tretí a štvrtý bod, v rámci ktorých dochádza k ,,presunu politiky na naliehanie 

EÚ“ (Lavenex, 2004, s. 421), čiže vznikajú bilaterálne dohody medzi Európskou úniou a treťou 

krajinou.  

V tomto prípade autorka hovorí  o ,,prispôsobení podľa podmienenosti“ (Lavenex, 2004, s. 421).  

Z toho dôvodu vznikla potreba spoločnej migračnej a azylovej politiky v rámci členských krajín 

Európskej únie. Podľa autorov GallyaLahav a Adama Luedtke ,,europeizácia imigračnej politiky 

predstavuje paradox“(Lahav, 2013,s. 110), pričom uvádzajú, že je dôležité ,,spolupracovať s 

inými národmi“ (Lahav,2013, s. 111). Z toho vyplýva, že europeizácia migračnej politiky ale aj 

azylovej je potrebná, aby došlo k ochrane spoločných hodnôt. Migračná a azylová politika na 

Slovensku sa začala formovať po rozpade Československej federatívnej republiky. V čase 
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rozdelenia federácie došlo k implementácii niektorých primárnych právnych aktov 

medzinárodného charakteru. Slovensko ako novovybudovaná republika však čelila rôznym 

problémom týkajúcich sa vytvorenia a prijatia legislatívnych aktov týkajúcich sa migrácie, či 

azylu. Bolo to z toho dôvodu, že Slovensko ako súčasť federácie sama o sebe nezažila migračné 

toky do krajiny, ale skôr sa jednalo o migráciu občanov mimo územia Československa. Zároveň 

problematika migrácie nepatrila k prioritným témam riešeným v zákonodarnom orgáne, čoho 

dôkazom je aj nedostatočná právna úprava azylovej a migračnej politiky. 

 

 

Migračná politika Slovenska pred vstupom do Európskej únie 

Slovenská republika vznikla po rozpade Československej federácie a dňom 1. januára 1993 

prevzala na seba plnú zodpovednosť za svoju vnútornú i zahraničnú politiku, v rámci ktorej 

súčasťou je migračná aj azylová politika, ktoré majú svoju vnútroštátnu a zahraničnú dimenziu. 

Migračnú politiku Slovenskej republiky je nutné vnímať ako systematický postup krokov a 

opatrení štátu, ktoré smerujú k účelnej regulácii migrácie v súlade so záujmami štátu a 

samozrejme, v súlade s medzinárodnými dohodami (Balga, 2001). Zároveň je však nutné 

upozorniť na fakt, že Slovenská republika, ktorá bola súčasťou Československa nemala 

komplexne upravenú migračnú politiku ako takú, respektíve samostatná migračná politika 

absentovala. Bolo to spôsobené najmä tým, že Československo nebolo cieľovou krajinou, ale len 

tranzitnou. Konštituovanie legislatívneho rámca  migračnej politiky bolo značne ovplyvnené 

pokusmi, respektíve snahou o vstup do Európskej únie. Toho dôsledkom je aj prispôsobenie sa 

európskym pravidlám v oblasti migrácie.   

Slovenská republika problematiku migrácie, teda azylu má zakotvenú aj v Ústave Slovenskej 

republiky. Ústava SR garantuje ochranu utečencom v rámci článku 53, kde sa explicitne uvádza 

,,Slovenská republika poskytuje azyl cudzincom prenasledovaným za uplatňovanie politických 

práv a slobôd. Azyl možno odoprieť tomu, kto konal v rozpore so základnými ľudskými právami 

a slobodami“ (Ústava SR, čl. 53). V ústave je jasne uvedené komu sa poskytne azyl, ale taktiež aj 

komu sa odoprie. Zaujímavým je fakt, že táto problematika je zhrnutá komplexne v jednom 

článku. 

Za východiskový dokument, ktorým Slovenská republika započala riešenie migračnej politiky 

boli Zásady migračnej politiky Slovenskej republiky. Zásady migračnej politiky boli prijaté  

prostredníctvom uznesenia vlády č. 846/1993 zo dňa 16.11.1993. Medzi zásady migračnej 

politiky Slovenskej republiky patrilo: 

1. ,,Povinnosť štátu zachovávať základné ľudské práva a slobody; 

2. rešpektovanie všeobecne platných zásad medzinárodného práva a medzinárodných zmlúv 

upravujúcich právny režim cudzincov pri dodržiavaní vzájomnosti a rovnoprávnosti; 

3. presadzovanie a podpora doordinovaných, spoločných krokov medzinárodného 

spoločenstva pružne reagujúcich na trendy migrácie najmä v strednej a východnej Európe; 

4. vzájomná súvislosť riešenia otázok migrácie s hľadaním a uplatňovaním krokov  k 

zaisteniu bezpečnosti, stability a mierovej koexistencie štátov, kvalitatívne novej 

medzinárodnej spolupráce založenej na dôvere a porozumení štátov, predovšetkým v 

Európe; 

5. podriadenosť cudzincov suverénnej moci Slovenskej republiky a rešpektovanie jej 

právneho poriadku; 

6. právna regulácia migračnej problematiky a aplikácia týchto právnych úprav; 

7. výsostné právo Slovenskej republiky rozhodovať o vstupe cudzincov na svoje územie 

realizované i uplatňovaním vízovej politiky; 

8. vyváženosť rozsahu poskytovanej humanitnej pomoci utečencom, odídencom a 

presídlencom s ekonomickými možnosťami a potenciálnom štátu; 
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9. komplexné a koordinované riešenie situácie migrantov zainteresovanými orgánmi, 

organizáciami a inštitúciami; 

10. sprísnenie režimových, kontrolných a technických opatrení zahrňujúcich nežiadúcej 

migrácie“  (Karabinoš, 1997,s.42).  

Uvedené body, či zásady migračnej politiky SR predstavovali akýsi manuál riadenia migračnej 

problematiky v štáte. Skôr ako boli prijaté zásady migračnej politiky SR došlo k vytvoreniu 

Migračného úradu. Vznikol ako nástupca ,,Sekretariátu splnomocnenca vlády SR pre otázky 

utečencov“ (Divinský, 2005, s. 146). Uznesením vlády SR č. 501/1993 bol navrhnutí Národnej 

rade Slovenskej republike návrh na zriadenie Migračného úradu. 1.novembra 1993 bol zriadený 

Migračný úrad na základe nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 63/1993 

(Karabinoš, 1997). Migračný úrad predstavoval inštitúciu, ktorá niesla zodpovednosť za 

zabezpečenie starostlivosti žiadateľov o azyl. Taktiež poskytovala pomoc a poradenstvo pre 

žiadateľov o azyl. Dokument bol aktuálny na vtedajšie pomery, avšak jeho aktuálnosť klesala, 

pretože prestal zodpovedať podmienkam v stále sa rozvíjajúcom štáte. Legislatíva v oblasti 

migrácie prešla od vzniku samostatného štátu markantným vývojom. Právna úprava migračnej 

politiky na Slovensku bola markantná a absentovala konzistentná a efektívna právna úprava tejto 

problematiky.  

Zároveň právne predpisy boli zastarané a nereflektovali vývoj spoločnosti.  Slovensko sa na 

prelome tisícročí pripravovalo na predvstupové obdobie s cieľom vstúpiť do nadnárodnej 

organizácie a byť teda členom Európskej únie. S prípravou vstupu Slovenska do Európskej únie, 

z toho prameniacimi novými záväzkami a povinnosťami štátu v oblasti migračnej politiky, bolo 

nutné prehodnotiť dovtedajšiu legislatívu. Vznikla potreba pristúpenia k inštitucionálnym a 

koncepčným reformám v oblasti migračnej politiky. V rámci predvstupového procesu bolo 

nevyhnutné prispôsobiť právne normy EÚ a prijať radikálne nové vnútroštátne zákony v oblasti 

azylového a migračného práva. V tomto prípade môžeme hovoriť o značne progresívnom raste 

pri tvorbe legislatívy na národnej úrovni. Došlo taktiež k určitej harmonizácii vnútroštátnych 

noriem s európskymi právnymi predpismi (Divinský, 2007). 

V tomto období sa pozornosť venovala skôr azylovej politike a nie migračnej politike. Azylová 

politika prešla viacerými novelizáciami zákonov, či prijatím nových zákonov. Naproti tomu 

migračná politika stagnovala.  V oblasti migračnej politiky nemožno hovoriť o etablovaní a 

vytváraní nových koncepcií migračného práva tesne pred vstupom do Európskej únie. Máme na 

mysli obdobie od roku 2000, pretože nedošlo k prijatiu žiadneho nového zákona, či novelizácie 

zákona týkajúceho sa migračnej politiky.  Existovala však nutnosť, či potreba prijať novú formu 

migračnej politiky. V prípade migračnej politiky nemožno hovoriť o jasnej europeizácii, pretože 

absentovala implementácia európskeho práva do národnej legislatívy pred vstupom do Európskej 

únie. Jedinou právnou úpravou bol zákon č. 846/1993 Z.z. na základe ktorého boli prijaté Zásady 

migračnej politiky Slovenskej republiky. Následne právna úprava migračnej politiky stagnovala, 

naopak právna úprava azylovej politiky napredovala a prispôsobovala sa európskej legislatíve. 

Krajina sa začala europeizovať, teda implementoval európsku legislatívu do národnej, ale taktiež 

aj prispôsobovať svoju legislatívu tej európskej. Išlo teda o adaptáciu domácej politiky na národnú 

úroveň z historického aj kultúrneho hľadiska, pretože dochádza k ich premene, ale zároveň 

dochádza aj k prispôsobeniu a inštitucionálnej zmene, ktoré europeizácie prináša.  Danú 

skutočnosť možno aplikovať na teóriu europeizácie od Bulmera. V prípade migračnej aj azylovej 

politiky možno hovoriť o forme europeizácie, ako ,,inštitucionálnej adaptácii a politike 

prispôsobenia“ (Bulmer, 2008, s.48). Inštitucionálna adaptácia bola viditeľná práve vo vytvorení 

Migračného úradu na Slovensku, ale taktiež aj pri azyle. 
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Migračná politika po vstupe Slovenska do Európskej únie 

Vstupom Slovenskej republiky do nadnárodného celku akým je Európska únia došlo k výrazným 

zmenám v riešení problematiky migrácie, i keď je migrácia riešená na medzivládnom prístupe. 

Na základe integračných snáh a nasledujúcemu vstupu Slovenska do Európskej únie došlo k 

zmenám v oblasti migračnej politiky. Legislatíva Slovenskej republiky sa začala prispôsobovať 

tej európskej legislatíve, čo vyvolalo zmeny aj v iných oblastiach politickej sféry krajiny.  

V oblasti migračnej politiky predstavuje najdôležitejšiu zmenu práve právna úprava a prijatie 

Koncepcie migračnej politiky Slovenskej republiky. V súvislosti z členstvom Slovenska v 

Európskej únie vznikla potreba komplexnejšieho vypracovania migračnej politiky Slovenskej 

republiky. Išlo o dôležitý systémový krok v danej oblasti a zároveň aj o základný dokument v 

danej oblasti. V roku 2004 Ministerstvo vnútra vypracovalo ako gestor koncepciu migračnej 

politiky, ktorá bola následne daná na schválenie vláde Slovenskej republiky. Tá následne svojim 

uznesením č. 11/2005 schválila Koncepciu migračnej politiky Slovenskej republiky (Divinský, 

2005).  Išlo o systémový progres oproti predchádzajúcemu vývoju migračnej politiky na 

Slovensku. Jednalo sa o fundamentálny a strategický dokument Slovenska v oblasti migračnej 

politiky a jej manažmentu, ktorý zároveň odrážal prebiehajúci proces postupného formovania 

spoločnej migračnej politiky všetkých členských krajín v Európskej únie. Tento dokument 

obsahuje rôzne ustanovenia a taktiež postupy, ktoré sú nutné pri postupe riešenia úloh týkajúcich 

sa migračnej politiky. Koncepcia sa zamerala na koordinovaný postup pri riešení migračnej 

politiky. Hlavným zámerom Koncepcie migračnej politiky SR je zabezpečiť:  

 ,,ochranu národných záujmov Slovenskej republiky a realizáciu cieľov a priorít v oblasti 

migrácie, ako aj postup pri ich zabezpečovaní zo strany jednotlivých subjektov 

podieľajúcich sa na realizácii migračnej politiky,  

 vytváranie podmienok v oblasti ľudských, materiálnych a finančných zdrojov a 

koordináciu kompetentných inštitúcií v tejto oblasti,  

 aktívnu účasť Slovenskej republiky na tvorbe práva Európskych spoločenstiev a Európskej 

únie v oblasti migrácie, 

 ďalšiu harmonizáciu právnych predpisov Slovenskej republiky s právom Európskych 

spoločenstiev a Európskej únie v oblasti migrácie,  

 rozvoj inštitucionálneho rámca nevyhnutného na implementáciu politík v tejto oblasti“ 

(Koncepcia migračnej politiky SR, 2005).  

Koncepcia bola vytvorená na báze implementovania právnych aktov Európskej únie do sústavy 

legislatívnych noriem Slovenskej republiky. Koncepcia prezentovala harmonizácii právnych 

predpisov s právom Európskej únie, no zároveň aj prezentovala ochranu národných záujmov.  V 

koncepcii sú taktiež uvedené základné princípy , z ktorých koncepcia vychádza. Jedná sa o: 

1. ,,princíp suverenity, 

2. princíp zákonnosti, 

3. princíp regulácie legálnej migrácii, 

4. princíp aktívnej spolupráce s Európskou úniou,  

5. princíp zákazu diskriminácie,,  

6. princíp flexibility“ (Koncepcia migračnej politiky SR, 2005). 
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Posledný princíp možno považovať za významný, najmä čo sa týka vývoja migračnej politiky a 

to najmä v posledných rokoch. Princíp flexibility zabezpečuje efektívne reagovanie na rôzne 

migračné krízy, či potreby v dôsledku nárastu legálnej aj ilegálnej migrácie. Koncepcia migračnej 

politiky bola v tej dobe novým a fundamentálnym dokumentov v oblasti migračnej politiky. Išlo 

však len o akýsi politický dokument, ktorý bol značne rámcového charakteru zameriavajúceho sa 

len na pravidlá a akési opatrenia na zlepšenie oblasti migrácie.  

Koncepcia nebola dokonalá na súčasné pomery, avšak na danú dobu a politické či spoločenské 

prostredie bola jasne pokroková. Napriek tomu sa voči dokumentu zdvihla istá vlna kritiky 

(Bolečeková, 2010).  Boris Divinský na margo kritiky Koncepcie uviedol ,,Koncepcia migračnej 

politiky SR definovala partikulárne politiky na zabezpečenie želaného vývoja zahraničnej 

migrácie v krajine a zároveň špecifikovala konkrétne nástroje na dosiahnutie tohto cieľa“ 

(Divinský, 2009, s. 95). Z laického uhľa pohľadu možno konštatovať, že samotná Koncepcia bola 

nedostatočná, pretože sa nielenže zaoberala partikulárnymi politikami ale taktiež mala 

nedostatočný počet strán. Na oficiálny dokument mala len pätnásť strán, čo je na tak dôležitú 

problematiku a návrhy na jej riešenie minimálne. Boris Divinský taktiež uvádza, že v Koncepcii 

je nedostatočná pozornosť venovaná ,,otázkam pracovnej imigrácie, integrácii migrantov do 

slovenskej spoločnosti, vzdelávaniu a občianskej participácii cudzincov ...“ (Divinský, 2009, s. 

95). Možno však konštatovať, že na vtedajšiu dobu a politickú situáciu bola Koncepcia 

formulovaná dostatočne, napriek tomu nevyhovuje súčasným podmienkam. Nebola moderná a 

flexibilná. 

Isté zmeny sú však badateľné po roku 2010. Po roku 2010 došlo k prijatiu dôležitého dokumentu, 

ktorým bola Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2020. Dokument bol 

prijatý uznesením vlády SR č. 574 dňa 31. augusta 2011.  Jedná sa o jeden z kľúčových 

dokumentov Slovenskej republiky v oblasti migračnej politiky. Kľúčovým je a z toho dôvodu, že 

vytvára priestor pre migračnú politiku na dlhšie časové obdobie a bol vytvorený už po vstupe 

Slovenska do Európskej únie. 

V úvode dokumentu je uvedené, že ,,je základným dokumentom a východiskom pre budovanie 

modernej a cieľavedomej politiky vlády Slovenskej republiky v oblasti migrácie“ (Migračná 

politika SR s výhľadom do roku 2020, 2011, s. 3). Z toho vyplýva, že dokument sa vytvoril už v 

pretvorenej legislatívnej oblasti na Slovensku, ktorá prijala európske normy. Išlo o moderný 

dokument, ktorý nahradil neefektívnu a neaktuálnu Migračnú politiku prijatú v roku 2005. Na 

margo neefektívnosti a neaktuálnosti migračnej politiky z roku 2005 reagovali najmä Boris 

Divinský či Martina Bolečeková.  

V úvode je taktiež uvedené, že dokument ,,je jednoznačným vyjadrením pripravenosti a ochoty 

podieľať sa na harmonizácii migračných politík jednotlivých štátov v rámci Európskej únie a 

výrazom spolupatričnosti k základným princípom a spôsobu jej fungovania pri riadení 

jednotlivých procesov migrácie“ (Migračná politika SR s výhľadom do roku 2020, 2011, s. 3). 

Touto vetou je jasné, že Slovensko sa už etablovalo v nadnárodných štruktúrach, prispôsobilo 

svoju legislatívu v danej oblasti a taktiež, že je pripravené naďalej spolupracovať so všetkými 

členskými štátmi.  

Cieľom migračnej politiky s výhľadom do roku 2020 je postupovať v súlade so záujmami 

Slovenska so zreteľom na európsku migračnú a azylovú politiku. Medzi ciele taktiež patrí aj boj 

proti nelegálnej migrácii, či dodržiavanie princípov vychádzajúcich z Európskej  únie, napríklad 

dodržiavanie ľudských práv, zákaz diskriminácie a podobne (Migračná politika SR s výhľadom 

do roku 2020, 2011). Migračná politika je rozdelená do siedmych oblastí, pričom pri každej je 

definícia, no zároveň aj európska úroveň riešenia danej problematiky.  
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1. ,,legálna migrácia 

2. integrácia (integračná politika) 

3. emigrácia kvalifikovanej pracovnej sily 

4. nelegálna migrácia, návraty a obchodovanie s ľuďmi  

5. ochrana hraníc 

6. medzinárodná ochrana, migrácia a rozvoj 

7. inštitucionálne zabezpečenie“  (Migračná politika SR s výhľadom do roku 2020, 2011). 

Migračná politika Slovenskej republiky bola aktualizovaná a modernizovaná, avšak ide opäť len 

o referenčné body bez priamych oblastí, či riešení dopadov meniacej sa svetovej migrácie. Možno 

ju hodnotiť klade a je viditeľný dopad vstupu Slovenska na oblasť migračnej politiky, no napriek 

tomu je len minimálny. Odpoveďou na výskumnú otázku Aký dopad mal vstup Slovenska na 

oblasť migračnej politiky je, že došlo nielen k implementácii európskej legislatívy , ale došlo k 

modernizácii slovenskej migračnej a azylovej politiky, ktorá sa prispôsobila európskym pomerom 

a zároveň reaguje na zmeny vo svete v oblasti migrácie. Došlo k prispôsobeniu sa a zároveň k 

implementácii, tak ako na túto formu europeizácie poukazuje autor Featherstone, ktorý sa 

domnieva, že europezácia znamená ,,prispôsobenie sa (západným) Európskym normám  a 

postupom“ (Featherstone, 2000, s.4). Taktiež Simon Bulmer v tomto prípade chápe formu 

europeizácie v podobe ,,inštitucionálnej adaptácii a politike prispôsobenia“ (Bulmer, 2008, s.48). 

 

 

Záver  

Fenomén migrácie je v súčasnosti jedným z typických prejavov prebiehajúcich globalizačných 

procesov. Migrácia je v súčasnosti jednou z najaktuálnejších tém diskutovaných v politických 

kruhoch nielen národných vlád, ale taktiež aj na úrovni európskych inštitúcií. Záujem o migračnú 

a azylovú politiku evidentne rastie a vzniká nutnosť riešenia tejto problematiky. Migrácia narastá 

a je nutné nájsť adekvátne riešenia tejto problematiky. V súčasnosti, po prepuknutí migračnej 

krízy vzniká potreba vytvorenia koordinovaného spoločného postupu v oblasti migračnej a 

azylovej politiky, pričom do pozadia sa dostávajú opatrenia jednotlivých členských štátov. Cieľom 

práce bolo analyzovať vývoj migračnej politiky pred a po vstupe Slovenska do Európskej únie. 

Zároveň však zachytiť migračnú koncepciu Slovenska a jej zmeny, ktoré nastali vstupom do EÚ, 

a tým poukázať na mieru europeizácie. Členstvo v únii znamenalo pre Slovensko nutnosť 

harmonizovať vnútroštátne právo s európskym, a tým dosiahnuť európsky štandard.  

Formu europeizácie je možné vidieť práve v prijatí nových dokumentov týkajúcich sa migračnej 

politiky. Zmeny nastali pri prijatí ucelenej a efektívnej, no zároveň aktuálnej Migračnej politiky 

SR s výhľadom do roku 2020. Ide o posledný dokument prijatý v oblasti migračnej politiky, 

pričom koncepcia predstavovala harmonizáciu právnych predpisov s právom únie. Z toho dôvodu 

vieme potvrdiť, že došlo k europeizácii. Došlo k prispôsobeniu sa a zároveň k implementácii, tak 

ako na túto formu europeizácie poukazuje autor Featherstone, ktorý sa domnieva, že europezácia 

znamená ,,prispôsobenie sa (západným) Európskym normám  a postupom“ (Featherstone, 2000, 

s.4). Taktiež Simon Bulmer v tomto prípade chápe formu europeizácie v podobe ,,inštitucionálnej 

adaptácii a politike prispôsobenia“ (Bulmer, 2008, s.48). Zároveň však musíme hovoriť o 

europeizácii ,,top-down“ (Böerzel, 2002, s. 193), teda zhora dole, ktorá je formou priameho 

vplyvu európskej politiky na národnú úroveň rozhodovania.  Europeizácia vplýva na domácu 

politiku, inštitúcie ale aj procesy. Definičnou charakteristikou je, že dochádza k reorientácii smeru 

a tvaru politiky do tej miery, že európska politika sa stane súčasťou národnej politiky.  
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