
Pod slovným termínom migrácia sa rozumie presun z jedného miesta na iné, pohyb 
pracovných síl, pohyb �udských más, s�ahovanie, presíd�ovanie. Migrova� teda 
znamená s�ahova� sa. Sú�asné globaliza�né, integra�né procesy, rozvoj informa�ných 
technológií a dopravy, rozdiely v ž ivotnej úrovni sa stali významným faktorom 
vzrastajúceho významu a intenzity migrácie. Migrácia sa celosvetovo stáva jedným z 
najvýznamnejších javov 21. storo�ia. 

V rokoch 1800 – 1930 viac ako 40 miliónov Európanov odišlo prevaž ne do Ameriky. Roky 
1920 – 1940 resp.1960 boli charakteristické najmä vnútroeurópskymi migráciami . Po druhej 
svetovej vojne resp. po roku 1960 za�ala západná Európa spoznáva� neeurópsku 
imigráciu . Bývalé koloniálne mocnosti boli konfrontované migráciou zo svojich bývalých 
kolónií, ku ktorým neskôr pristupujú zahrani�ní hos�ujúci robotníci známi pod združ eným 
názvom gastarbeitri. Od konca 80-tych rokov 20. storo�ia odchádzajú ž i� a pracova� do 
Západnej Európy aj obyvatelia východoeurópskych krajín. Po rozšírení Európskej únie sa 
pokra�uje v rozlišovaní medzi príslušníkmi �lenských štátov Európskej únie a tretích 
štátov. 

Cie�om Európskej únie je podporova� spolo�nú imigra�nú politiku . Európsky hospodársky 
a sociálny výbor vo svojej Zelenej knihe „Ako �eli� demografickým zmenám – nová solidarita 
medzi generáciami“ v �asti Európska imigrácia hovorí ž e „... vzh�adom na svoj 
demografický vývoj sa Únia nebude môc� zaobís� bez zavedenia harmonizovanej politiky, 
ktorá by zabezpe�ila reguláciu a kontrolu nad prijímaním vysoko alebo nízko kvalifikovaných 
ekonomických migrantov, pri�om by sa malo prihliada� na to, aby rozvíjajúce sa alebo novo 
vznikajúce krajiny neprišli o �udský kapitál, ktorý je potrebný pre ich vlastný rozvoj“. 

Základy migra�nej politiky  v Slovenskej republike boli polož ené uznesením vlády �. 846 zo 
16. novembra 1993, ktorým vláda prijala zásady migra�nej politiky Slovenskej republiky. V 
januári 2005 vláda Slovenskej republiky schválila koncepciu migra�nej politiky  v nadväznosti 
na medzinárodné dohovory, ktorými je Slovenská republika viazaná. Migra�ný úrad 
Ministerstva vnútra SR plní funkciu ústredného orgánu štátnej správy v oblasti azylovej 
problematiky , zodpovedá za tvorbu a realizáciu migra�nej politiky  Slovenskej republiky v 
oblasti azylu a dopadov medzinárodnej migrácie v súvislosti s udelením azylu. Schválená 
koncepcia sa venuje len imigra�nému aspektu migrácie, ale problematika migrácie ob�anov 
Slovenskej republiky úplne absentuje. 

Predpokladom úspešného zvládnutia problémov súvisiacich zo zahrani�nou migráciou je 
premyslený, inštitucionalizovaný a štátom koordinovaný postup. Slovenská republika nemá 
dostato�ne kvalitne rozpracovanú migra�nú politiku (s výnimkou azylovej politiky), �ím sa 
dostáva do nevýhodného postavenia s ostatnými krajinami Európskej  únie. Problematika 
migrácie ob�anov Slovenskej republiky sa z �asu na �as stáva predmetom zvýšeného záujmu 
aj zo strany slovenských politikov, ako vytvori� na Slovensku podmienky, aby sa jednotlivci i 
významné skupiny, kde pracujú alebo pôsobia naši vedci, informatici, technológovia, slovom 
mladí vzdelanci, vrátili na Slovensko a to, �o získali v zahrani�í, dokázali uplatni� v prospech 
svojho štátu, v ktorom sa narodili. Štát by mal prejs� od slov k �inom  a za�a� sa chova� ako 
ich vlas�, musí na nich  stále pamäta� a vytvára� podmienky pre to, aby sa mohli vráti�, aby 
sa doma mohli uplatni�. 


