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Hodnotiaca správa mesta Košice je jedným z výsledkov medzinárodného projektu INTEGRA. Cieľom pro-
jektu INTEGRA je zlepšiť dlhodobú integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín (TCN – third country 
nationals) v piatich členských štátoch EÚ (Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Taliansko a Slovensko) 
prostredníctvom zdieľania poznatkov a skúseností medzi mestami a samosprávami zapojenými do pro-
jektu. Správu pripravila nezisková organizácia ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj spoločne so 
zástupcami ďalších zainteresovaných strán, vrátane mesta Košice, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, 
miestnej polície, cudzineckej polície, neziskových organizácií poskytujúcich služby migrantom a cudzin-
com žijúcim v Košiciach a samotnými cudzincami žijúcimi v Košiciach.

Audit zameraný na integračné politiky a aktivity v Košiciach identifikoval nielen doterajšie hlavné úspechy, 
ale aj súčasné a budúce výzvy integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín v Košiciach.

V multikultúrnom meste Košice boli menšiny vždy neoddeliteľnou súčasťou populácie mesta. Štátni 
príslušníci tretích krajín a migranti predstavujú v súčasnosti (2018) len dve percentá z celkového počtu 
obyvateľov Košíc. Žijú integrovane v celom meste. V Košiciach nie sú žiadne segregované komunity mi-
grantov, v meste nie sú evidované žiadne vážne problémy týkajúce sa bezpečnosti štátnych príslušníkov 
tretích krajín a spolunažívania s väčšinovým obyvateľstvom. 

Pre tých štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa presťahovali do Košíc za účelom vopred dohodnutej 
práce alebo za štúdiom, je zvyčajne jednoduché začleniť sa do spoločnosti. Títo, ale aj ostatní (ktorí prišli 
z iných dôvodov), musia najmä na začiatku absolvovať rôzne administratívne úkony a prejsť viacerými 
procesmi. Tie by im mali umožniť a (ideálne) pomôcť usadiť sa v novej krajine, v novom meste. Musia 
zvládnuť úradné záležitosti, jazykovú bariéru alebo výzvy v oblasti bývania, sociálnych služieb, či kultúrnej 
adaptácie.

Pomoc cudzincom, štátnym príslušníkom tretích krajín, v súčasnosti poskytuje niekoľko mimovlád-
nych organizácií pôsobiacich v Košiciach. Mesto Košice podporuje malý počet žiadateľov o azyl a ľudí 
s doplnkovou ochranou poskytnutím piatich sociálnych bytov a psychologickej podpory (nepriamo cez 
Psychosociálne centrum Košice).

Odborníci z rôznych verejných aj súkromných inštitúcií, dobrovoľníci a štátni príslušníci tretích krajín žijúci 
v Košiciach, ktorí sa zúčastnili aktivít auditu mesta, identifikovali nasledovné výzvy a návrhy na zlepšenie 
integrácie:

1) Je potrebné pripraviť stratégiu vízie Mesta Košice zameranej na integráciu, vrátane poskytovania 
sociálnych služieb pre rastúci počet štátnych príslušníkov tretích krajín a migrantov v meste Košice. 
Stratégiu integrácie a akčný plán by mali navrhnúť spoločne Mesto Košice v partnerstve s ostatnými 
zainteresovanými stranami.

2) Je potrebné zadefinovať oficiálnu spoluprácu medzi Mestom Košice a miestnymi zamestnávateľmi, 
ktorí poskytujú prácu cudzincom, s cieľom koordinovať ekonomickú migráciu.

ZHRNUTIE
—



3) Je potrebné zvýšiť počet sociálnych bytov, ktoré môžu byť k dispozícii pre štátnych príslušníkov 
tretích krajín a migrantov, ktorí sa nachádzajú v núdzi.

4) Je potrebné poskytovať pravidelné kurzy slovenského jazyka pre štátnych príslušníkov tretích kra-
jín a migrantov.

5) Malo by sa zriadiť informačné centrum (kontaktné miesto, miesto prvého kontaktu).

6) Je potrebné zvýšiť povedomie o migrácii a zlepšiť pochopenie jej dôsledkov a prínosov pre mesto 
Košice a jeho obyvateľov.

7) Mala by sa zvýšiť účasť štátnych príslušníkov tretích krajín a migrantov na rôznych kultúrnych, 
spoločenských, športových a iných aktivitách organizovaných v meste Košice.

Desaťročia života v komunizme prinútili mnohých obyvateľov Košíc žiť najmä pre svoje najbližšie rodiny  
a príbuzných, aktívne sa nezúčastňovať na živote mesta ani angažovať v práci pre miestne občianske 
organizácie, kluby. Toto sa pomaly mení, Košičania sa čoraz viac občiansky zapájajú, zaujímajú sa o ko-
munitu, kde žijú. Určite existuje priestor na intenzívnejšiu interakciu medzi štátnymi príslušníkmi tretích 
krajín a obyvateľmi mesta Košice.

Občania Košíc by sa mali pod vedením odborníkov z magistrátu, organizácií verejnej správy a neziskových 
organizácií aktívnejšie zaoberať novými myšlienkami, prístupmi a opatreniami ako prijímať, podporovať 
a integrovať nielen cudzincov, ale aj iných príslušníkov sociálne vylúčených skupín a komunít (t.j. bez-
domovcov, zdravotne postihnutých a obyvateľov rómskych osád) do rozmanitých sociálnych, kultúrnych  
a hospodárskych aktivít v meste Košice.
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ÚVOD 
—
Podobne ako ostatné mestá na Slovensku, aj mesto Košice musí reflektovať potreby integrácie cu dzincov 
- štátnych príslušníkov tretích krajín (občania mimo EÚ). Štatistiky ukazujú, že počet cudzincov v meste 
 Košice sa zvyšuje každý rok. Rastúca ekonomika vytvára priaznivé pracovné príležitosti, univerzity  
v Košiciach rozširujú svoje študijné programy a prichádza čoraz viac študentov zo zahraničia. Naopak, 
obyvatelia Košíc - najmä mladí ľudia - opúšťajú mesto a odchádzajú za prácou alebo štúdiom do iných  
miest na Slovensku a do zahraničia. 

Čoraz viac zamestnávateľov v Košiciach je otvorených a pripravených zamestnávať ľudí, ktorí pochádzajú 
zo zahraničia, pretože čelia vážnym problémom pri obsadzovaní voľných pracovných miest. 

Čím lepšie politiky integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín príjmu zástupcovia verejnej správy na 
území mesta Košice, tým viac sa bude rozvíjať ekonomika v meste. Zároveň, správne nastavené integračné 
politiky pomáhajú vyhnúť sa sociálnemu napätiu alebo segregácii, ktoré môže nastať, ak je integrácia 
cudzincov zanedbávaná.

Hodnotiaca správa je jedným z výstupov aktivít, ktoré sa realizujú v Košiciach v rámci medzinárod-
ného projektu INTEGRA. Cieľom projektu je podporiť hlbšie vzájomné porozumenie medzi komunitami 
prisťahovalcov a domácimi, hostiteľskými komunitami proti rastúcemu politickému diskurzu sekuritizá-
cie, v ktorom sú migranti a utečenci označovaní za hlavnú bezpečnostnú hrozbu v Európe. 

Mimovládna nezisková organizácia ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj spoločne s odborník-
mi, zastupujúcimi zainteresované strany, vrátane Mesta Košice v predloženom materiáli identifikujú 
súčasné a budúce výzvy integrácie cudzincov a príslušníkov tretích krajín na miestnej úrovni. 

Hodnotiaca správa integrácie cudzincov v meste Košice obsahuje – okrem výstupov z hodnotiacich ak-
tivít - aj výskum dokumentov a politík a ich hodnotenie s cieľom identifikovať prekážky a príležitosti na 
integráciu na miestnej úrovni. Integračný audit kladie osobitný dôraz na mestskú bezpečnosť a účasť 
štátnych príslušníkov tretích krajín a migrantov na kultúrnych a spoločenských aktivitách v meste.

Cieľmi hodnotiacej správy mesta Košice v oblasti integrácie cudzincov sú:

1) poskytnúť obraz o súčasnej situácii v oblasti integrácie príslušníkov tretích krajín na úrovni dokumen-
tov a implementácie opatrení a integračných aktivít v Košiciach,

2) uviesť do praxe výsledky integračného auditu mesta Košice, týkajúcich sa najmä týchto hlavných 
prierezových tém: 

A. vízia a služby mesta 
B. občianska angažovanosť a sociálne začlenenie príslušníkov tretích krajín a migrantov
C. prostredie mesta a bezpečnosť
D. postoje voči štátnym príslušníkom tretích krajín a migrantov 

3) navrhnúť a popísať osvedčené postupy integrácie pre mesto Košice.
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Audit integrácie cudzincov v meste Košice bol spracovaný ako participatívna, mnohostranná aktivita po-
sudzujúca situáciu miestnych obyvateľov, cudzincov, migrantov, príslušníkov tretích krajín, a to spoluprá-
cou zástupcov verejnej správy a aktívnych občanov mesta počas mapovania, konzultácií a hodnotení.

Nasledujúcim výstupom projektu INTEGRA bude vytvorenie koncepcie integrácie pre mesto Košice, ktorá 
- na politickej ako aj praktickej úrovni - navrhne konkrétne opatrenia a aktivity verejným a občianskym ak-
térom zodpovedným za integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín.
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ČASŤ I. MIGRÁCIA V NÁRODNOM  
A MIESTNOM KONTEXTE
—

MIGRÁCIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE K 31. DECEMBRU 2017

Slovensko nepatrí k tradičným cieľovým krajinám migrantov. Je kultúrne homogénnou krajinou, ktorej 
sa nedotkol dramatický nárast migrácie v priebehu 20. storočia. Až donedávna bola Slovenská republika 
takmer výlučne krajinou pôvodu migrantov, teda krajinou, z ktorej občania z rôznych dôvodov migrovali 
do cudziny1.

Výraznejšie zmeny priniesol až vstup Slovenska do Európskej únie a schengenského priestoru. V období 
od roku 2004 v Slovenskej republike (SR) poklesla najmä nelegálna a azylová migrácia a štvornásobne sa 
zvýšila legálna migrácia. Aj napriek tomu, že rast populácie cudzincov na Slovensku bol v rokoch 2004 
– 2008 spomedzi všetkých členských štátov EÚ druhý najvyšší, zastúpenie cudzincov v populácii – v po-
rovnaní s inými štátmi EÚ – zostáva na nízkej úrovni. Cudzinci dnes v SR tvoria 1,9 percenta populácie 
a ich počet pomaly, ale kontinuálne rastie: v roku 2017 ich u nás žilo o 11 204 viac ako rok predtým, čo 
predstavuje nárast o 12 %2.

Popri migrácii zo sociálnych dôvodov, akými sú napríklad zlúčenie rodiny či manželstvo migranta so slo-
venským občanom, je dnes najvýraznejším komponentom legálnej migrácie na Slovensko práve migrácia 
za prácou, podnikaním a za štúdiom.

 ʵ 104 451 je počet cudzincov s povolením na pobyt na Slovensku v roku 20173.

 ʵ Podiel cudzincov na celkovom počte obyvateľov Slovenska je 1,92%4.

 ʵ Slovensko má šiesty najnižší podiel cudzincov spomedzi všetkých členských krajín Európskej únie5.

 ʵ Občania Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rakúska a Ukrajiny (okolité krajiny) tvoria 41% z celkové-
ho počtu cudzincov6. Ľudia prichádzajúci z týchto krajín majú silné rodinné, pracovné a sociálne väzby 
so Slovenskom.

1 www.iom.sk
2 Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru (ÚHCP P PZ) – Štatistický prehľad legálnej a nelegálnej  
    migrácie v Slovenskej republike za rok 2016 a 2017 (http://www.minv.sk/?rocenky)
3 ÚHCP P PZ – Štatistický prehľad legálnej a nelegálnej migrácie v Slovenskej republike za rok 2017 (https://www.minv.sk/ 
    swift_data/source/policia/hranicna_a_cudzinecka_policia/rocenky/rok_2017/2017-rocenka-UHCP-SK.pdf) 
4 Štatistický úrad SR – Stav obyvateľstva v SR k 30. 9. 2017 (5 441 899) (https://www.susr.sk/wps/portal?urile=wcm:path:/ 
    obsah-sk/informativne-spravy/vsetky/b10cca15-62d7-4145-bd44-659fcf3ad2a9)
5 Eurostat – Populácia podľa občianstva – cudzinci (štatistika k 31. 12. 2015) (http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab 
    =table&init=1&language=en&pcode=tps00001&plugin=1,
6 See [2]
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 ʵ Ďalšou dôležitou skupinou migrantov sú občania krajín južnej a východnej Európy (Rumunsko, Bulhar-
sko, Rusko, Srbsko), ktorí tvoria 22,8% všetkých cudzincov na Slovensku. Občania z týchto krajín sfor-
movali u nás v minulosti svoje komunity a ich rady ďalej rozširujú krajania prichádzajúci za štúdiom, 
prácou alebo z rodinných dôvodov.

 ʵ Migranti z ázijských krajín (Vietnam, Čína, Kórejská republika a Thajsko), ktorí v minulosti boli dy-
namicky sa rozvíjajúcou skupinou cudzincov na Slovensku, tvoria spolu 7,7 % všetkých cudzincov na 
Slovensku, ich počet dosiahol 8 079.

 ʵ Občania krajín Európskej únie tvoria viac ako polovicu (51,8%) všetkých cudzincov na Slovensku7. 
Najviac z nich (10,2% z celkového počtu cudzincov v SR) pochádza z Českej republiky. Výraznejší 
nárast počtu migrantov z EÚ je v prípade migrantov z Rumunska (6,8%), po vstupe Rumunska do EÚ 
sem prichádzajú ako pracvní migranti. V roku 2017 bolo v SR zamestnaných 8 692 Rumunov, 4 786 
občanov Maďarska a 4 635 občanov Českej republiky8.

 ʵ Podiel občanov Ukrajiny na celkovom počte cudzincov v SR je 15,4%. Ukrajinci majú na Slovensku 
najpočetnejšie zastúpenie občanov z krajín EÚ a krajín mimo EÚ.

 ʵ Medzi cudzincami z krajín mimo EÚ majú migranti zo Srbska, Ruskej federácie, Vietnamu, Číny a Kórej-
skej republiky najväčšie zastúpenie po Ukrajincoch.

 ʵ Tabuľka č. 1: Top 10 krajín, z ktorých pochádza najviac štátnych príslušníkov tretích krajín s platným 
povolením na pobyt

  k 30. 6. 2018 k 30. 6. 2017

Ukrajina 18 178 13 827

Srbsko 11 974 8 931

Ruská federácia 4 401 4 157

Vietnam 3 678 2 980

Čína 2 478 2 409

Kórejská republika 1 613 1 618

Irán 1 350  1 169

Macedónsko 1 104 968

Spojené štáty americké, USA 945 906

Turecko 604 568

Zdroj: Štatiský prehľad legálnej a nelegálnej migrácie v Slovenskej republike, Prezídium Policajného zboru, Úrad hraničnej  
a cudzineckej polície.

  7 Pozri [2]
  8 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny – Zamestnávanie cudzincov na území Slovenskej republiky za rok 2017, december  
     2017 (http://www.upsvar.sk/buxus/docs/statistic/cudzinci/2017/cudzinci_1712.xlsx)
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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O KOŠICIACH12

Z hľadiska svojej veľkosti a významu v Slovenskej republike je mesto Košice druhým najvýznamnejším 
mestom hneď po hlavnom meste Bratislava. Leží vo východnej časti Slovenska, neďaleko hraníc s Ma-
ďarskom, Ukrajinou a Poľskom. 

Tabuľka č. 2: Počet obyvateľov v Košiciach 

2015 2016 2017

Počet obyvateľov  239 200 239 141 239 095

Zdroj: Štatistický úrad SR

Košice sa nachádzajú v blízkosti troch štátov a ležia na dôležitých vnútroštátnych a medzinárodných  
dopravných trasách. Výhodná poloha vytvára dobré podmienky na podnikanie.

Mesto Košice je správnym centrom Košického kraja, je riadené primátorom a mestským zastupiteľstvom.

Košice majú silné ekonomické zázemie a vytvárajú pracovné príležitosti nielen pre obyvateľov Košíc, 
ale aj pre obyvateľov okolitých obcí a celého košického kraja. Najväčším miestnym zamestnávateľom 
je oceliarska spoločnosť U.S. Steel Košice, ktorá zamestnáva viac ako 10 000 ľudí. Väčšina obyvateľov 
mesta pracuje v priemyselnej sfére. Sektor vzdelávania a dopravy poskytuje tiež množstvo pracovných 
príležitostí.

Priemerný vek obyvateľov mesta Košice je 35 rokov, takže Košice sa stali známe ako „mesto mladých“.

V meste je viac ako 45 základných škôl, 10 gymnázií, 4 obchodné akadémie a 15 špecializovaných stred-
ných škôl, zameraných na priemyselné technológie, poľnohospodárstvo, zdravotníctvo a umenie. Najvyšší 
stupeň vzdelania zabezpečuje 9 fakúlt Technickej univerzity Košice, 5 fakúlt Univerzity P. J. Šafárika, Uni-
verzita veterinárneho lekárstva a farmácie a ďalšie pracoviská slovenských vysokých škôl.

  9 Pozri [2]
10 Pozri [8]
11 Migračný úrad MV SR – Štatistický prehľad Žiadatelia o udelenie azylu a rozhodnutia v I. stupni za obdobie rokov 1993  
     – december 2017 (http://www.minv.sk/?statistiky-20&subor=287666) 
12 www.kosice.sk

MIGRÁCIA V KOŠICIACH

 ʵ Štátni príslušníci tretích krajín predstavujú 48,2% z celkového počtu cudzincov na Slovensku, čo pred-
stavuje približne 0,93% obyvateľstva9.

 ʵ Počet zamestnaných cudzincov v SR v roku 2017 je 49 478, z toho 21 752 sú štátni príslušníci tretích 
krajín. Väčšina z nich pochádza zo Srbska (12 259), Rumunska (8 692), Maďarska (4 786), Českej re-
publiky (4 635) a Ukrajiny (4 626)10.
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ŠTATISTICKÉ ÚDAJE O KOŠICKOM KRAJI 

Tabuľka č. 3: Počet platných povolení na pobyt pre príslušníkov tretích krajín k 30. 6. 2017 a k 30. 6. 2018 
podľa typu pobytu v Košickom kraji.

k 30. 6. 2017 k 30. 6. 2018

Počet platných povolení na pobyt 5 790 6 528 

Dočasný pobyt 3 541 4 156 

Trvalý pobyt 2 237 2 368 

Tolerovaný pobyt 12 4 

Zdroj: Štatistický prehľad legálnej a nelegálnej migrácie v Slovenskej republike, Prezídium Policajného zboru hraničnej a cudzi-

neckej polície (cudzinecká polícia)

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE O MESTE KOŠICE

 ʵ Počet štátnych príslušníkov tretích krajín k 31. 5. 2018 v Košiciach je 4 900 (čo predstavuje  
2% obyvateľov Košíc).

 ʵ Väčšina občanov žijúcich v Košiciach pochádza z Ukrajiny, Vietnamu a Číny.

 ʵ Veková štruktúra: 30% štátnych príslušníkov tretích krajín sú mladí ľudia/študenti, ostatné skupiny 
štátnych príslušníkov tretích krajín kopírujú vekovú štruktúru väčšinovej populácie.

 ʵ Väčšina študentov pochádza z: Ukrajiny (rastúci počet za posledné roky), Ruska, Afganistanu, Indie 
(študujúcich najmä strojárstvo a fyziku). Študenti z Vietnamu, Číny, Izraela, Saudskej Arábie, Lýbie 
študujú predovšetkým medicínu alebo veterinárnu medicínu.

 ʵ Legálna migrácia je vyššia ako nelegálna (za ostatné roky hraničná polícia eviduje len niekoľko nelegál-
nych migrantov, “zelená hranica” je chránená lepšie ako v minulosti).

 ʵ Najčastejšie príčiny príchodu do Košíc: podnikanie, zamestnanie, štúdium, zlúčenie rodiny.

 ʵ Tabuľka č. 4: Zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín v Košiciach

Počet pracovných povolení vydaných ÚPSVaR Košice v roku 2017 806
Počet pracovných povolení vydaných ÚPSVaR Košice v roku 2016 216

        Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

 ʵ Pracovné povolenia boli vydané najmä pre tieto profesie: profesionálny vodič nákladného auta, thajská 
masérka, operátor výroby, stavebný robotník, izolačný pracovník .

 ʵ Oddelenie cudzineckej polície PZ Košice je prvým úradným kontaktným miestom, s ktorým prichádza-
jú do kontaktu štátni príslušníci tretích krajín. 
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ČASŤ II. HLAVNÉ ZISTENIA AUDITU
—

1. SEKUNDÁRNY VÝSKUM (DESK RESEARCH)

ANALÝZA DOKUMENTOV PRE INTEGRÁCIU ŠTÁTNYCH 
PRÍSLUŠNÍKOV TRETÍCH KRAJÍN NA MESTSKEJ ÚROVNI 

Téma integrácie a migrácie vo všeobecnosti doposiaľ nebola prioritou verejných inštitúcií na regionálnej 
ani miestnej úrovni.

1) Najdôležitejším strategickým dokumentom na miestnej úrovni je Program hospodárskeho a sociál-
neho rozvoja mesta Košice na roky 2015-2020 (PHSR). Mesto Košice definovalo svoju víziu do roku 
2020, ktorá obsahuje 9 kľúčových oblastí. Ani jedna z nich sa nezameriava na migrantov ani migráciu 
všeobecne. Avšak niektoré oblasti sa priam ponúkajú, aby sa tejto téme venovali, napr.:

 ʵ Košice sú mesto, ktoré vytvára nové pracovné príležitosti pre všetkých.

 ʵ Košice sú mesto, ktoré pomáha tým, ktorí to najviac potrebujú: seniorom, zdravotne postihnutým 
občanom, dlhodobo chorým, sociálne odkázaným jednotlivcom a rodinám, v krízových situáciách. 
Komplexnosť poskytovaných sociálnych služieb pomáha posilňovať fungovanie rodiny ako kľú-
čovej bunky spoločnosti.

 ʵ Košice sú mesto, kde sa poskytuje kvalitné a inovatívne primárne a predprimárne vzdelávanie.

Súčasné demografické trendy v Košiciach (napr. starnutie obyvateľstva, odliv mladých ľudí z Košíc 
na západ) sú opísané v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ale nie sú prepojené s ras-
túcim počtom ľudí prichádzajúcich do Košíc z tretích krajín, ktorí si v Košiciach hľadajú pracovné 
príležitosti alebo sa zamýšľajú usadiť v Košiciach kvôli bezpečnosti a dobrým príležitostiam na život. 
Aj počet študentov zo zahraničia, ktorí navštevujú univerzity v Košiciach, rastie každý rok. Migranti 
prinášajú know-how, inovácie a zručnosti všetkého druhu (od nižšie platených pracovných profesií až 
po vysoko odmeňovaných expertov v rôznych oblastiach). Tieto aspekty by bolo vhodné reflektovať 
práve v PHSR. Iniciatívy ako napr. “Košice IT Valley” predpokladajú, že počet zamestnancov v sek-
tore informačných technológií v Košiciach narastie zo súčasných 6 000 na 10 000 do roku 2020).  
V Košiciach sa tiež rozvíja kreatívny priemysel, čo vytvára príležitosti pre profesionálov digitálnych 
technológií, umelcov, dizajnérov, či architektov. Vo všetkých týchto súvislostiach môžu byť pro-
migračné a pro-integračné politiky veľmi účinné. Existuje tu veľký priestor pre aktívnu a koordinovanú 
migráciu a s ňou súvisiacou integračné opatrenia.

2) Ani ďalšie strategické dokumenty/miestne politiky v oblasti vzdelávania, sociálnych služieb, či býva-
nia neodrážajú súčasné trendy v migrácii. Vzhľadom na relatívne nízky počet štátnych príslušníkov 
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tretích krajín v Košiciach nie sú v súčasnosti viditeľné žiadne veľké problémy, ale opatrenia v oblasti 
integrácie by mali plniť práve preventívnu úlohu.

3) Mesto Košice nevypracovalo strategický dokument na miestnej úrovni (koncepciu, plán alebo poli-
tiku), ktorý by sa špecificky zameral na integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. Mestské 
zastupiteľstvo Košice však vzalo na vedomie dokument Stratégia integrácie štátnych príslušníkov 
tretích krajín v Košiciach, ktorý  v roku 2012 vypracovalo Centrum pre výskum etnicity a kultúry - CVEK, 
nezávislá nezisková organizácia so sídlom v Bratislave. Dokument nebol oficiálne schválený a nestal 
sa súčasťou oficiálnych politík Mesta Košice

4) Na regionálnej úrovni (Košický samosprávny kraj) bol schválený a v roku 2015 zverejnený dokument  
s názvom Cestovná mapa riadenej migrácie v Košickom kraji. Regionálna koncepcia je v súlade s národ-
nou integračnou politikou a strategickými dokumentmi EÚ. Dokument obsahuje prehľad súčasnej si-
tuácie týkajúcej sa integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín v Košickom regióne, t. j. základné 
štatistické údaje o štátnych príslušníkoch tretích krajín žijúcich v regióne, ako aj popis potrieb a pro-
blémov, s ktorými sa cudzinci často stretávajú. Poskytuje tiež prehľad inštitúcií, ktoré, na regionál-
nej úrovni, majú určité kompetencie v oblasti integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín. Cestovná 
mapa obsahuje aj návrhy konkrétnych opatrení, ktoré môžu implementovať regionálne úrady spoločne 
s miestnymi autoritami a inštitúciami. Koncepcia predpokladá aj priamu spoluprácu s mimovládnymi 
organizáciami a komunitami obyvateľov Košíc – štátnych príslušníkov tretích krajín. Dokument nebol 
aktualizovaný od roku 2015, ale Úrad Košického samosprávneho kraja bol zapojený do niekoľkých ini-
ciatív/projektov týkajúcich sa integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín a nové vedenie Košického 
samosprávneho kraja prezentuje intenzívnejší záujem o riešenie tejto témy.

PREHĽAD INŠTITÚCIÍ NA MIESTNEJ ÚROVNI ZODPOVEDNÝCH 
ZA INTEGRÁCIU ŠTÁTNYCH PRÍSLUŠNÍKOV TRETÍCH KRAJÍN

V Košiciach existuje niekoľko inštitúcií, ktoré majú kompetencie v oblasti integrácie štátnych príslušníkov 
tretích krajín, poskytujú služby štátnym príslušníkom tretích krajín, alebo sa venujú ich potrebám.

 
ODDELENIE CUDZINECKEJ POLÍCIE POLICAJNÉHO ZBORU KOŠICE

Cudzinecká polícia je prvým kontaktným miestom verejnej správy, ktoré poskytuje služby štátnym 
príslušníkom tretích krajín v Košiciach. Cudzinci, štátni príslušníci tretích krajín a migranti podávajú na 
cudzineckej polícii žiadosti o dočasný alebo trvalý pobyt, cudzinecká polícia udeľuje povolenia na konkrét-
ny typ pobytu, mení oficiálny účel pobytu príslušníka cudzieho štátu, atď. Ide o inštitúciu, ktorá má priamy 
vplyv na legalizáciu postavenia cudzincov na území Slovenskej republiky. Keďže ide o inštitúciu verejnej 
správy, jej činnosť je založená na kompetenciách určených v Zákone č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudz-
incov. Štátna správa môže vykonávať iba aktivity, ktoré jej určuje zákon, takže v jej prípade nemožno 
predpokladať aktívnejšie zapojenie do integračného procesu nad rámec prijatého zákona. Skúsenosti 
štátnych príslušníkov tretích krajín v súvislosti s komunikáciou s úradom cudzineckej polície sa líšia, 
vo všeobecnosti prevažujú jazykové bariéry a problémy s pochopením pomerne zložitých pokynov uve-
dených v oficiálnych dokumentoch.
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MAGISTRÁT MESTA KOŠICE

Hlavným zákonom o Meste Košice je Zákon č. 401/1990 Zb. Kompetencie miestnej samosprávy sa 
vzťahujú na všetkých obyvateľov mesta Košice bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť alebo krajinu pôvodu, 
teda aj na cudzincov s trvalým alebo prechodným pobytom v Košiciach. Rôzne oddelenia Magistrátu Mes-
ta Košice poskytujú obyvateľom mesta rozmanité sociálne služby, ktoré by mohli prispieť aj k zlepšeniu 
integrácie migrantov, cudzincov a štátnych príslušníkov tretích krajín a uľahčiť ich situáciu, hoci nemajú 
priamy vplyv na udelenie súhlasu na pobyt alebo pracovného povolenia. V skutočnosti však cieľová sku-
pina služieb poskytovaných na magistráte nie sú migranti. Mesto Košice neeviduje a hlbšie sa nezaoberá 
údajmi o migrantoch vo všeobecnosti.

Ako už bolo uvedené, mesto Košice nemá konkrétnu oficiálnu predstavu o integrácii štátnych príslušníkov 
tretích krajín. Napriek tomu, mesto oficiálne delegovalo niekoľko kompetencií na rôzne organizácie  
s cieľom riešiť špecifické integračné úlohy. Napríklad Psychosociálne centrum (mestská príspevková or-
ganizácia) je poverené poskytovaním psychologických, psychiatrických a poradenských služieb aj pre 
štátnych príslušníkov tretích krajín. Ďalšou organizáciou financovanou Mestom Košice je K13, ktorá je 
zodpovedná za koordináciu kultúrnych centier a programov, ktoré propagujú aj rozmanitosť a kultúru 
menšín a/alebo migrantov.

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY, MIESTNA POBOČKA  
V KOŠICIACH (ÚRAD PRÁCE)

Kompetenciou úradu práce je vydávať pracovné povolenia štátnym príslušníkom tretích krajín a/alebo ich 
registrovať do evidencie uchádzačov o zamestnanie. 

Podľa Zákona č. 82/2005 Zb. o nelegálnej práci a zamestnávaní majú zamestnávatelia v Slovenskej repub-
like zákaz zamestnávať osoby bez dohodnutého pracovného pomeru. Toto platí aj pre štátnych príslušníkov 
tretích krajín. Štátni príslušníci tretích krajín môžu pracovať na Slovensku, ak majú pracovné povolenie/
povolenie na prechodný pobyt pre účely zamestnania. Pracovný vzťah je určený písomnou pracovnou 
zmluvou (alebo dohodou o pracovnej činnosti, dohodou o vykonaní práce alebo dočasnou pracovnou  
zmluvou) medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Dá sa konštatovať, že Úrad práce v Košiciach 
ochotne vydáva pracovné povolenia štátnym príslušníkom tretích krajín, pretože miestni zamestnávatelia 
hľadajú pracovníkov alebo odborníkov na obsadenie voľných pracovných miest.

Cudzinci s udeleným pobytom na Slovensku majú za určitých okolností nárok na vyplácanie dávok v hmot-
nej núdzi. Tieto dávky slúžia na zabezpečenie základných životných potrieb. Pre posúdenie nároku na 
poskytnutie dávky v hmotnej núdzi existujú rovnaké podmienky pre občanov SR ako aj pre cudzincov. 
Avšak rôzne zákonné obmedzenia a aj nedostatočná informovanosť, jazyková bariéra a celkovo nízky 
sociálny kapitál cudzincov sa podieľajú na tom, že cudzinci sú poberateľmi takýchto dávok len veľmi zried-
ka13.

13 CVEK: Rámcová stratégia integrácie cudzincov žijúcich v meste 
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OKRESNÝ ÚRAD V KOŠICIACH (VRÁTANE ŽIVNOSTENSKÉHO ÚRADU)

Slovenská republika je krajina s otvoreným podnikateľským prostredím. Slovensko sa stalo vedúcim  
stredoeurópskym lídrom v oblasti hospodárskeho rozvoja a je hodnotené Svetovou bankou ako jedna  
z dvadsiatich krajín na svete s najpriaznivejšími podmienkami na investovanie. Ponúka prístup na trhy do 
takmer všetkých členských krajín celej EÚ v okruhu 2000 km, ako aj brány na Balkán. Je to politicky sta-
bilný členský štát EÚ14. 

Ak chce štátny príslušník tretej krajiny podnikať na Slovensku, je nevyhnutné, aby získal štatút rezidenta. 
To znamená, že nie všetky typy pobytov umožňujú príslušníkom tretích krajín podnikať na Slovensku. 
Ak má štátny príslušník tretej krajiny záujem podnikať na Slovensku, musí získať živnostenský list od 
Živnostenského úradu.

ÚRAD KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA (KSK)

KSK, ako jediný vyšší územný celok na Slovensku, vypracoval akčný plán pre integráciu štátnych 
príslušníkov tretích krajín. V máji 2015 bola prijatá “Cestovná mapa riadenej migrácie v Košickom kraji” 
(stratégia integrácie na úrovni kraja) a jej prierezové aktivity boli vypracované v roku 2016. Hlavným cieľom 
stratégie je koordinovať integráciu cudzincov prostredníctvom vytvorenia siete spolupracujúcich inštitúcií 
a organizácií verejnej správy. Predpokladá sa aj zapojenie štátnych príslušníkov tretích krajín a mimovlád-
nych a iných organizácií aktívnych v oblasti integrácie15. 

V októbri 2017 sa zástupca KSK na pozvanie neziskovej organizácie Ligy pre ľudské práva zúčastnil Fóra 
integrácie, ktoré sa konalo v Košiciach. V roku 2017 KSK podporil Ligu pre ľudské práva pri príprave pro-
jektu KapaCITY - Podpora integrácie nových cudzincov na miestnej úrovni. 

Existujú aj iné verejné inštitúcie, ako napríklad Daňový úrad, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, 
ktoré štátni príslušníci tretích krajín zvyčajne kontaktujú pri žiadostiach o sociálne a zdravotné poistenie, 
ako aj pri platbe daní (napríklad pri podnikaní na Slovensku).

NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE
 
V Košiciach pôsobí niekoľko neziskových organizácií, ktoré poskytujú integračné služby štátnym 
príslušníkom tretích krajín. Zvyčajne poskytujú bezplatnú právnu pomoc, bezplatné kurzy slovenského 
jazyka, sociálne služby a organizujú rôzne kultúrne a spoločenské aktivity:

 ʵ Informačné centrum Medzinárodnej organizácie pre migráciu
 ʵ Občianske združenie Marginal
 ʵ Liga pre ľudské práva
 ʵ Občianske združenie Mareena

14 https://www.startupoverseas.co.uk/starting-a-business-in-slovakia
15 Súhrnná správa o stave plnenia cieľov a opatrení Integračnej politiky Slovenskej republiky za rok 2017
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2. FOKUSOVÉ SKUPINY
V apríli a júni 2018 sa uskutočnili dve plánované moderované diskusie – fokusové skupiny - s viac ako 
30 účastníkmi. Účastníkmi fokusových skupín boli zástupcovia Úradu Košického samosprávneho kraja, 
košického magistrátu, úradu práce, polície, miestnych škôl, dvoch univerzít, zástupcov komunitných, ne-
ziskových organizácií, ktoré poskytujú svoje služby štátnym príslušníkom tretích krajín v meste Košice  
a samotných cudzincov. Stretnutia odborníkov s rôznymi kompetenciami s príslušníkmi tretích krajín, ktorí 
majú rôzne osobné skúsenosti pomohli pri zbieraní názorov a rôznych pohľadov na riešenie nasledujúcich 
tém:

 ʵ Prítomnosť komunít štátnych príslušníkov tretích krajín v Košiciach

 ʵ Implementované integračné opatrenia na miestnej úrovni

 ʵ Existujúce sociálne a kultúrne služby pre štátnych príslušníkov tretích krajín

 ʵ Dobrá prax na miestnej úrovni vykonávaná s cieľom zlepšiť integráciu a hlavné výzvy, ktorým čelia 
príslušníci tretích krajín v Košiciach.

Tieto témy boli podrobne rozobrané v nasledujúcich štyroch tématických oblastiach.

Tématická oblasť VÍZIA MESTA A SLUŽBY 

Je dôležité vidieť migráciu v dvoch súvislostiach: “dobrovoľná” a “nútená” migrácia.

Dobrovoľná migrácia je založená na ekonomických alebo iných výhodách (napr. migrácia za účelom štúdia, 
z rodinných dôvodov, dobrovoľníctvo atď.). Väčšina štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí prichádzajú 
do Košíc z ekonomických dôvodov, zvládajú svoju finančnú situáciu viac či menej dobre. Najčastejšími 
dôvodmi na usadenie sa v Košiciach sú zamestnanie, štúdium, vlastné podnikanie a zlúčenie s rodinou). 
Cudzinci sa však sťažujú na nedostatok kultúrnej orientácie a praktických rád, t. j. chýba „miesto prvého 
kontaktu“.

Nútená migrácia sa týka ľudí, ktorí prišli do Košíc ako žiadatelia o azyl. V Košiciach nie je v súčasnosti 
veľký počet žiadateľov o azyl, alebo osôb s udelenou doplnkovou ochranou (do 60 osôb). Najviac ich trápi 
nedostatok financií, či nevyhovujúce ubytovanie (sú ekonomicky nestabilní, často trpia traumatickými ale-
bo zdravotnými problémami a/alebo nemajú v Košiciach žiadnych rodinných príslušníkov alebo krajanov). 
Taktiež sa sťažujú na nedostatok integračných opatrení a programov na miestnej úrovni.

Magistrát Mesta Košice poskytuje služby všetkým obyvateľom Košíc (s prechodným alebo trvalým po-
bytom). Úradníci verejnej správy pri stretnutí s klientom (obyvateľom Košíc) nezisťujú pôvod a odkiaľ po-
chádza. V realite sa zamestnanci Magistrátu Mesta Košice stretávajú predovšetkým s tými príslušníkmi 
tretích krajín, ktorí sú už integrovaní alebo sú čiastočne integrovaní, pretože trvá určitý čas, kým získajú 
povolenie na pobyt. Vzhľadom na to, že počet štátnych príslušníkov tretích krajín v Košiciach je pomerne 
malý (iba 2% z celkového počtu obyvateľov mesta Košice), situácia štátnych príslušníkov tretích krajín 
nie je vnímaná ako problematická. Neboli evidované žiadne bezpečnostné problémy a v meste neexistujú 
žiadne segregované komunity štátnych príslušníkov tretích krajín. Domnievame sa, že toto je hlavný dôvod 
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toho, že integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín nie je dosiaľ vnímaná ako priorita pre Magistrát 
Mesta Košice, ani pre iné verejné inštitúcie na území mesta Košice. Zástupcovia mesta necítia naliehavú 
potrebu koordinácie integračných aktivít najmä kvôli týmto skutočnostiam:

 ʵ cudzinci nie sú explicitne uvedení v Zákone o meste Košice (zákon č. 401/1990 Z. z.). V zákone je uve-
dené „obyvatelia mesta Košice“.

 ʵ v Košiciach pôsobí niekoľko aktívnych neziskových organizácií, ktoré každodenne v teréne poskytujú 
rôzne služby štátnym príslušníkom tretích krajín.

Na druhej strane, zamestnávatelia majú záujem o štátnych príslušníkov tretích krajín, pretože pomáhajú 
vyplniť medzeru na trhu práce. Na trhu práce v Košiciach chýbajú remeselníci, stavebníci, ako aj ďalší 
odborníci, napríklad učitelia jazykov alebo IT odborníci (ktorí prichádzajú do Košíc väčšinou z Indie alebo 
USA). V roku 2017 úrad práce v Košiciach vydal 800 pracovných povolení pre cudzincov v porovnaní s 200 
povoleniami v roku 2016.

Spolu s ekonomickými výhodami (dane, ktoré odvádzajú na Slovensku štátni príslušníci tretích krajín  
a prispievajú tak k fungujúcemu hospodárstvu), štátni príslušníci tretích krajín prinášajú aj nové skúsenos-
ti, nový pohľad a kultúrnu rozmanitosť. Prítomnosť cudzincov v meste Košice obohacuje mesto, prispieva 
k vyššej tolerancii, k väčšej úcte k ostatným národom a k pokojnému životu v Košiciach.

Neziskové organizácie, ktoré poskytujú služby štátnym príslušníkom tretích krajín, pôsobia ako mediátori. 
Sú oveľa bližšie k štátnym príslušníkom tretích krajín a sú flexibilnejšie ako inštitúcie verejnej správy. Ne-
ziskové organizácie pracujú so štátnymi príslušníkmi tretích krajín a ich komunitami, poskytujú bezplatné 
jazykové kurzy slovenského jazyka a ďalšie vzdelávacie kurzy, právne poradenstvo, pomoc pri hľadaní 
bývania, práce, vzdelávaní ich detí, pri komunikácii s pracovníkmi v zdravotníctve, atď. V mnohých prípa-
doch neziskové organizácie nahrádzajú úlohu orgánov verejnej správy.

Štátni príslušníci tretích krajín, prítomní na stretnutiach fokusových skupín, poukázali na to, že existujú tri 
kľúčové faktory súvisiace s ich integráciou: jazyk, práca a bývanie. Ak sa štátni príslušníci tretích krajín 
chcú stať finančne nezávislými, dve veci sú podstatné: vlastné „štartujúce finančné prostriedky” a pod-
pora zo strany Vlády SR (fungujúce zákony a pravidlá, nediskriminácia). Štátni príslušníci tretích krajín sa 
často rozhodnú, že nepožiadajú o podporu orgány verejnej správy a radšej sa spoľahnú na pomoc a pod-
poru obyvateľov mesta Košice z rovnakého etnického spoločenstva (napr. Ukrajinci, Vietnamci, atď.), ktorí 
už žijú v Košiciach, alebo radšej požiadajú o pomoc neziskové organizácie.

Jedným z veľkých problémov štátnych príslušníkov tretích krajín v Košiciach je bývanie, a to najmä 
bývanie pre žiadateľov o azyl, ktorí prišli do Košíc nepripravení a finančne nezabezpečení. Mesto Košice 
má obmedzený počet bytov (len 5), ktoré môže ponúknuť tým, ktorí to potrebujú. Komerčný prenájom je 
drahý a nie je dostupný pre žiadateľov o azyl.
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Výsledok 1: Neexistuje integračná politika/strategický dokument a žiadna špecifická vízia o integrá-
cii cudzincov na miestnej úrovni v meste Košice.

Výsledok 2: Je rozdiel medzi ekonomickými migrantmi a žiadateľmi o azyl. Každá skupina potrebu-
je inú a veľmi špecifickú podporu, t.j. konkrétne integračné opatrenia. 

Výsledok 3: Niektoré špecifické otázky (napríklad vzdelávanie detí štátnych príslušníkov tretích kra-
jín, zdravotná starostlivosť, bývanie atď.) si vyžadujú riešenia a opatrenia schválené na národnej 
úrovni, ale je tu priestor aj na miestne aktivity a poskytovanie služieb na miestnej úrovni.

Návrhy a odporúčania: 

 ʵ Bolo by užitočné vytvoriť centrum „miesto prvého kontaktu“ alebo tzv. one-stop-shops, ktoré 
by poskytovali základné informácie, kultúrnu orientáciu a odporúčania na organizácie, ktoré 
poskytujú konkrétne služby (vrátane vydania publikácie alebo brožúry s praktickými informá-
ciami na miestnej úrovni).

 ʵ Magistrát Mesta Košice by mal mať aspoň základnú víziu integrácie cudzincov a definované 
priority v tejto oblasti.

Tématická oblasť OBČIANSKA ANGAŽOVANOSŤ  
A SOCIÁLNA INKLÚZIA PRÍSLUŠNÍKOV TRETÍCH KRAJÍN  
A MIGRANTOV 

V Košiciach existuje tradícia spolužitia rôznych národností, ktorá má svoje historické korene. Niekoľko 
etnických menšín je neoddeliteľnou súčasťou mesta. Ich predkovia prišli do Košíc pred stovkami rokmi. 
Tradičné komunity/etnické menšiny Maďarov, Rusínov, Rómov, Židov, Ukrajincov, Poliakov, Čechov, Rusov, 
Karpatských Nemcov, Bulharov ... si zachovali svoju kultúru až dodnes. Založili oficiálne združenia, či 
spolky, organizujú spoločenské aktivity, kultúrne podujatia, riadia svoje vlastné divadlá (Maďarské divadlo 
Thália, Rómske divadlo Romathan) a pravidelne prezentujú svoju kultúru ostatným obyvateľom mesta 
Košice.

„Nové“ komunity štátnych príslušníkov tretích krajín nie sú oficiálne organizované na miestnej úrovni,  
existuje iba napríklad celoslovenské Združenie Afgancov na Slovensku.

Ukrajinci komunikujú veľmi dobre online prostredníctvom sociálnych sietí. Na facebooku majú 
fanúšikovskú stránku ukrajinskej komunity, ktorú využívajú ako virtuálne miesto na získanie rady alebo 
pomoci. Podobné fanúšikovské stránky na sociálnych sieťach používajú bežne aj ostatní cudzinci (napr. 
“Cudzinci v Košiciach” na facebooku).
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Ukrajinci sa obyčajne slovenský jazyk učia rýchlo. Napriek tomu sa sťažujú na určitý druh diskriminá-
cie pri hľadaní zamestnania (napr. pre absolventov pedagogických vysokých škôl je náročné získať za-
mestnanie v odbore). Pri učení sa slovenského jazyka, si pomáhajú navzájom. Po absolvovaní základnej 
úrovne (zvyčajne jazykového kurzu organizovaného neziskovou organizáciou) si organizujú svoje vlastné 
tzv. peer-groups na precvičovanie konverzácie v slovenskom jazyku.

Každoročne sa koná verejné podujatie “Dni Ukrajiny” organizované ukrajinskou komunitou v Košiciach. 
Vietnamci organizujú „Vietnamský ples“. Pred pár rokmi sa uskutočnila akcia nazvaná Mexický večer. 
Utečenci a žiadatelia o azyl z Košíc sa každoročne zúčastňujú verejných podujatí, ktoré sa konajú v rámci 
Medzinárodného dňa utečencov a ktoré organizujú spoločne miestne neziskové organizácie a UNHCR.

Niektorí ukrajinskí študenti alebo iní zahraniční študenti sa sťažujú na pocit vylúčenia od svojich ostat-
ných spolužiakov (napríklad na internáte, počas školských projektov atď.). Vylúčenie pociťujú najmä na 
osobnej úrovni. Situácia sa samozrejme líši v závislosti od konkrétnej univerzity alebo školy. Naopak, 
izraelskí študenti pôsobia dosť nezávisle a organizujú aktivity sami pre seba. 

Turecká komunita sa v ostatných mesiacoch stala viditeľnou. Kandidát s tureckým pôvodom sa uchádza 
o miesto v miestnej samospráve počas miestnych komunálnych volieb v novembri, 2018.

V mobilnej aplikácii GO KOŠICE môžu miestni obyvatelia, cudzinci aj migranti nájsť informácie o plá-
novaných kultúrnych podujatiach v meste. Organizátori kultúrnych a spoločenských podujatí môžu 
využívať túto platformu na bezplatnú propagáciu svojich akcií. Mobilná aplikácia je k dispozícii v anglic-
kom aj slovenskom jazyku.

Výsledok 1: Štátni príslušníci tretích krajín si život svojich komunít v meste Košice riadia sami (niek-
toré komunity intenzívnejšie, iné menej), ale privítali by podporu verejnej správy, napr. košického 
magistrátu, Úradu Košického samosprávneho kraja.

Výsledok 2: Zástupcovia mesta Košice vítajú všetky iniciatívy (kultúrne alebo iné podujatia), ktoré 
organizujú štátni príslušníci tretích krajín. Mesto Košice často poskytuje záštitu nad takýmito 
podujatiami a v prípade potreby aj pomoc (napr. vydanie úradného povolenia). Ak je podujatie pod 
záštitou Mesta Košice, zvyčajne vzbudí väčší záujem obyvateľov mesta.

Návrhy a odporúčania:

 ʵ Mesto by malo byť aktívnejšie pri organizovaní podujatí pre štátnych príslušníkov tretích krajín 
alebo pri manažovaní napr. “Klubu cudzincov”. Takýto klub by mohol byť miestom na stretnu-
tia, interakciu, zdieľanie, spoznávanie sa. Mal by mať atraktívny formát, aby sa zabezpečila 
pravidelný záujem štátnych príslušníkov tretích krajín.
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Tématická oblasť PROSTREDIE MESTA A BEZPEČNOSŤ

V meste Košice neexistujú žiadne zóny ani ulice, ktoré by boli nebezpečné pre štátnych príslušníkov 
tretích krajín alebo naopak pre miestnych obyvateľov. Len veľmi zriedkavo sa štátni príslušníci tretích 
krajín stávajú obeťami krádeží alebo útokov (8-10 incidentov ročne, ktoré sú nahlásené polícii). Polícia  
v Košiciach nezaznamenala ani zvýšený počet incidentov s extrémistickými alebo rasistickými motív-
mi. Príležitostne (18 až 40 prípadov za rok) sú štátni príslušníci tretích krajín vyšetrovaní pre obvinenia  
z krádeží, podvodov atď.

Niektorí štátni príslušníci tretích krajín uviedli, že cítia v meste atmosféru latentného rasizmu. Prípady úto-
kov, ktoré by boli spôsobené napr. z dôvodu nosenia hidžábu alebo iného tradičného etnického oblečenia, 
však boli zaznamenané len ojedinele. 

Potenciálne zdržiavanie sa štátnych príslušníkov tretích krajín, migrantov alebo utečencov na tom istom 
mieste (napríklad by bývali na tej istej ulici, v tesnom susedstve, alebo jednom bytovom dome), môže 
spôsobovať rôzne obavy domáceho obyvateľstva (ohrozená bezpečnosť, zvýšenie kriminality a pod).

Verejná doprava je bezpečná, moderná a frekventovaná, oznámenia v električkách a autobusoch sú  
aj v an gličtine (cestovné poriadky na zastávkach MHD sú väčšinou iba v slovenskom jazyku). Zastávky 
MHD sú jasne vyznačené. Orientácia v meste Košice nie je ťažká, hoci ulice a iné oznámenia, či informácie 
sú väčšinou v slovenčine. Najdôležitejšie orgány verejnej správy sa nachádzajú v meste Košice, takže nie 
je potrebné cestovať do iného mesta za účelom zabezpečenia úradných dokumentov.

Výsledok 1: Štátni príslušníci tretích krajín potvrdzujú, že sa v Košiciach cítia bezpečne, čo dokazujú 
aj policajné štatistiky.

Návrhy, odporúčania:

 ʵ Pri poskytovaní sociálneho bývania netreba sústrediť migrantov a štátnych príslušníkov 
tretích krajín na jednom mieste (napríklad v lacných ubytovniach alebo v sociálnych bytoch).

 ʵ Spolupráca so zamestnávateľmi sa zdá byť kľúčová pre koordinovanie ekonomickej migrácie 
(napríklad návrh plánu bývania v meste môže byť prevenciou priestorovej segregácie v budúc-
nosti).

 ʵ Obojstranná komunikácia je dôležitá a je kľúčom k bezpečnému a fungujúcemu mestu. 
Vzájomný rešpekt, poznanie a pochopenie kultúrnych rozdielov (napr. ženy sa hanbia byť 
ošetrované lekármi – mužmi) by mali byť súčasťou školení o kultúrnej orientácii a komunikácii 
pre tých, ktorí sa stretávajú, či pracujú so štátnymi príslušníkmi tretích krajín.
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Tématická oblasť POSTOJE VEREJNOSTI VOČI ŠTÁTNYM 
PRÍSLUŠNÍKOM TRETÍCH KRAJÍN A MIGRANTOM  

V ostatných rokoch téma migrácie dostáva pomerne veľa priestoru v médiách (národných aj miestnych). 
Zvyčajne ide o kombináciu pozitívnych aj negatívnych správ, ale na lokálnej úrovni prevažujú skôr po-
zitívne správy. Miestne médiá sa zameriavajú skôr na príbehy jednotlivých cudzincov alebo migrantov, čo 
zabraňuje generalizácii, stigmatizácii a negatívnym emóciám voči konkrétnej skupine. Je určite priestor 
na zlepšenie mediálneho pokrytia a vzdelávania verejnosti v meste Košice o tejto téme.

Neziskové organizácie (napríklad IOM v roku 2013 a v ostatných rokoch Marginal a Liga pre ľudské práva) 
využívajú médiá na vedenie komunikačných kampaní a vzdelávacích projektov smerom k verejnosti a/ale-
bo zástupcom verejnej správy. Snažia sa prezentovať vyvážené a objektívne informácie, ktoré prispievajú 
k informovanému pohľadu na migráciu a migrantov, snažia sa prispieť k začleneniu informácií o migrácii  
a cudzincoch do vzdelávania, posilniť diskusiu o migrácii a migrantoch a tým prispieť k búraniu stereoty-
pov a mýtov v spoločnosti a predchádzaniu neznášanlivosti, diskriminácii a xenofóbii.

Každoročne sa v Košiciach koná Festival rozmanitosti. Je to jedno z mála podujatí organizovaných mes-
tom Košice (nepriamo prostredníctvom neziskovej organizácie založenej mestom Košice s názvom K13, 
ktorá je spolufinancovaná Magistrátom Mesta Košice). Festival rozmanitosti predstavuje rôzne kultúry  
a miestne komunity - nielen z hľadiska etnickej príslušnosti, ale aj veku, záujmov, jazykov, životných štýlov 
atď. Počas festivalu sa koná aj obľúbený Polievkový festival. Rôzne komunity (nie nevyhnutne len cudzinci 
alebo štátni príslušníci tretích krajín, ale vždy boli veľmi vítaní a zapojení) prezentujú svoje tradičné po-
lievky, ktoré ochutnávajú návštevníci festivalu. Všetci účastníci fokusovej skupiny súhlasia, že festival je 
príkladom najlepšej praxe. Je veľmi obľúbený širokou verejnosťou v meste, má veľmi dobrú návštevnosť 
a miestne média o ňom objektívne informujú. Viac informácii o festivale nájdete v kapitole PRÍKLAD  
DOBREJ PRAXE na konci dokumentu.

Okrem toho, v meste Košice funguje ešte niekoľko iniciatív zdola - organizovanie kultúrnych alebo 
spoločenských aktivít pre štátnych príslušníkov tretích krajín. Už spomenutá nezisková Liga pre ľudské 
práva zorganizovala ženskú skupinu, aby posilnila leadership u žien. Tabačka-Kulturfabrik (pub/café/
galéria) organizuje každú stredu “jazykovú kaviareň”, aby spojila miestnych obyvateľov s rôznymi cudzin-
cami.

Súkromnú základnú školu Starozagorská navštevuje mnoho detí cudzincov. Mnoho ich rodičov pracuje 
v Košiciach (aj ako „expati“). Základná škola má výhodu medzinárodnej atmosféry a v úzkej spolupráci  
s rodinami organizuje workshopy v angličtine pre deti z iných škôl o rôznych kultúrach, krajinách. Väčšina 
iných škôl v Košiciach vzdeláva zahraničných žiakov spoločne so slovenskými deťmi. Nedostáva sa im 
veľa pomoci od miestnych ani od národných vzdelávacích inštitúcií.
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Návrhy a odporúčania:

 ʵ Pokračovať v organizácii „Festivalu rozmanitosti”, a zvyšovaní počet akcií, na ktorých budú 
štátni príslušníci tretích krajín prezentovaní ako prirodzená súčasť mesta. 

 ʵ Počas populárneho podujatia “Dni mesta Košice” by mohli mať štátni príslušníci tretích krajín 
priestor na samostatnú prezentáciu, napríklad v rámci tvorivej sekcie, alebo samostatného 
pódia, ktoré by sa stali oficiálnou súčasťou programu.

 ʵ Organizovať tvorivé podujatia vo Výmenníkoch (menšie kultúrne strediská na sídliskách) ale-
bo malé tematické podujatia ako napr. pikniky so susedmi, pouličné festivaly, fotografické/
umelecké výstavy atď.

Výsledok 1: Magistrát Mesta Košice by mal viesť komunikačnú kampaň smerom k širokej verejnos-
ti. Úrad má rešpekt medzi miestnym obyvateľstvom, má aj najviac možností ovplyvňovať vnímanie 
menšín väčšinovým obyvateľstvom a teda  “nastaviť tón diskusie o štátnych príslušníkoch tretích 
krajín a migrantoch”.

Výsledok 2: V meste Košice existuje veľký potenciál práce so štátnymi príslušníkmi tretích krajín, 
ich posilňovaní, budovaní kapacít, aby boli aktívnejší v sebaprezentácii.
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3. PhotoVoice
26. júna 2018 a 25. júla 2018 boli zorganizo-
vané dva samostatné workshopy PhotoVoice. 
Účastníkov sme požiadali, aby sa zamysleli nad 
Košicami ako mestom, v ktorom žijú aj ľudia iných 
 národností. Niektorí sem prišli študovať, iní za 
prácou, niektorí sa svojimi partnermi, či rodinou, 
požiadať o azyl alebo z iného dôvodu. Všetci však 
musia prejsť úradnými procesmi a hlavne mno-
hými  - nám neviditeľnými – osobnými zážitkami 
a skúsenosťami, ktoré vedú k ich zžitiu sa  
s lokálnou komunitou. Niektoré z týchto procesov 
sú jednoduchšie, iné nie. Na dvoch PhotoVoice  
workshopoch sa zúčastnilo 35 účastníkov a ďal-
ších 5 ľudí sa zapojilo zaslaním fotografií. Photo-
Voice tím tvorili mladí ľudia/študenti, dobrovoľníci, 
pracovníci neziskových organizácií, médií, čle-
novia náboženských skupín, psychológovia, či iní 
odborníci.

Pred samotnou prechádzkou mestom s foto-
aparátmi v rámci PhotoVoice uskutočnilo ETP 
Slovensko úvodný workshop, kde predstavilo ciele 
PhotoVoice:

 ʵ prostredníctvom fotografií zozbierať osobné skúsenosti a pohľady účastníkov,

 ʵ popísať súčasnú situáciu v rámci integrácie a načrtnúť opatrenia na zlepšenie integrácie cudzincov  
v meste Košice,

 ʵ začať dialóg medzi verejnou správou, občanmi a komunitami štátnych príslušníkov tretích krajín o ich 
integrácii v Košiciach.

HLAVNÉ ZISTENIA O KOŠICIACH, AKO O MESTE PRIATEĽSKOM K ŠTÁTNYM 
PRÍSLUŠNÍKOM TRETÍCH KRAJÍN A MIGRANTOM

Účastníci workshopov nafotografovali a odoslali organizátorom viac ako 80 fotografií (celkový počet  
v rámci jednotlivých workshopov a individuálnej práce jednotlivcov). Prostredníctvom fotografií sa snažili 
ilustrovať ako môžu verejné priestory, verejné služby, priestory určené na kultúru, či sociálne služby a at-
mosféra v meste prispieť k integrácii. Fotografie boli rozmanité, pokryli niekoľko tém integrácie štátnych 
príslušníkov tretích krajín. Fotografie sme rozdelili na dve časti – podľa toho, či vyjadrovali pozitívny alebo 
negatívny pohľad.
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Tématická oblasť VÍZIA MESTA 
A SLUŽBY 

 
Mesto Košice poskytuje päť nájom-
ných bytov (sociálne bývanie) štátnym 
príslušníkom tretích krajín, konkrétne 
osobám s medzinárodnou ochranou 

(azylanti alebo osoby s doplnkovou ochranou). 
Tie to byty sa nachádzajú na sídlisku Dargovských 
hrdinov („Furča“) a bytový dom sa navonok nelíši 
od ostatných bytoviek miestnych obyvateľov. 
Mesto Košice delegovalo služby v oblasti bývania 
a prevádzku bytov na neziskovú organizáciu Mar-
ginal, ktorá sa venuje klientom na dennej báze. 
Cena nájomného je výhodná, predstavuje 1/3 
alebo 1/2 komerčného nájomného, ale klienti sa 
sťažujú na nízku kvalitu bytov. V každom prípade, 
počet týchto bytov pre ľudí v núdzi je veľmi nízky 
práve kvôli obmedzenému počtu sociálnych bytov 
v meste Košice.

Obrázok č. 1: Priestory bytového domu, v ktorom žijú 
niektorí cudzinci, migranti. Väčšina oznamov je v slo-
venčine, ale personál je nápomocný. 

Autorka: Barbora Višňovská

Obrázok 2: Vonkajšia stena budovy Magistrátu mesta Košice predstavuje Košice ako mesto kultúry.
Obrázok 3: Vo vstupnej hale Magistrátu mesta Košice sú nádherné obrazy – diela detí z umeleckej školy, ktoré 
predstavujú známych ľudí pochádzajúcich z Košíc. Človek má pocit, že mesto so svojimi občanmi nadväzuje kon-
takt a stará sa o verejné priestory. 

Autorka oboch obrázkov: Lenka Czikková

1

2 3

+
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Mesto Košice v súčasnosti cielene neimplementuje program integrácie štátnych príslušníkov 
tretích krajín a nemá žiadnu konkrétnu víziu o integrácii. Väčšinu služieb (sociálne a právne 
poradenstvo, jazykové kurzy, služby zamestnanosti) poskytuje niekoľko neziskových orga-
nizácií pôsobiacich v meste Košice. Mesto Košice často vníma cudzincov ako turistov, ktorí 

prišli do Košíc len na prehliadku mesta. Existuje niekoľko informačných turistických centier, ale ani jediné 
kontaktné miesto alebo informačné centrum pre migrantov, ktorí potrebujú podporu pri presťahovaní sa 
a usadení v meste.   

Obrázok 4: Pred jedným z niekoľkých informačných turistických centier mesta na Hlavnej ulici. Autor: Ivan Shepa
Obrázok 5: Informačné turistické centrá mesta ponúkajú množstvo informačných materiálov o Košiciach a regióne 
(mapy, ponuku kultúrnych podujatí a brožúry) v rôznych európskych jazykoch. Autorka: Barbora Meššová
Obrázok 6: Niektorí (utečenci, migranti) prichádzajúci zo zahraničia sa môžu spýtať Prečo? Napr. „Prečo neexistuje 
miesto, kde by som sa mohol dozvedieť o vhodnej škole pre mňa?“ Autorka: Barbora Meššová

Tématická oblasť OBČIANSKA ANGAŽOVANOSŤ A SOCIÁLNA 
INKLÚZIA PRÍSLUŠNÍKOV TRETÍCH KRAJÍN A MIGRANTOV 
 

V Košiciach sú niektoré z „nových“ komunít štátnych príslušníkov tretích krajín (napríklad  
z Turecka, Sýrie, Iránu, Indie) aktívnejšie a viditeľnejšie pre verejnosť a miestnych obyvateľov. 
Ľudia z týchto komunít sú lepšie integrovaní do miestneho života a interakcia sa stala priro-
dze nou (napríklad prostredníctvom falafel alebo kebab reštaurácií, sisha barov a ďalších 

podnikov, ktoré vlastnia Sýrčania, Turci, Izraelčania). Študenti z Izraela alebo IT odborníci z Indie, ktorí 
pracujú v IT spoločnostiach, sú v Košiciach známi. Niektorí z nich sa podieľajú na verejnom živote, mnohí 
sa rýchlo učia slovenčinu (napr. mladí ľudia z Ukrajiny si organizujú „diskusné kluby“ v kaviarňach, kde si 
navzájom pomáhajú učiť sa po slovensky) alebo hovoria po anglicky a snažia sa o interakciu s miestnymi 

4 5 6

-

+
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obyvateľmi. Na druhej strane, verejné iniciatívy niektorých komunít (napr. Vietnamci) sú skryté a zostávajú 
izolovanejšie.

Historicky existuje niekoľko menšín, ktorých predkovia prišli do Košíc už pred storočiami (napr. Židia, 
Rómovia, Česi) alebo dlhodobo žijú v Košiciach (napr. Maďari, Rusíni, Ukrajinci). Tieto komunity sú veľmi 
aktívne, majú právnu aj finančnú podporu od slovenskej vlády. Vždy  formovali kultúru a históriu mesta 
(napr. maďarské divadlo Thália, rómske divadlo Romathan, každoročné verejné podujatia ako Dni židovskej 
kultúry, Deň Ukrajincov atď.).

7 8 9

10 11 12

Obrázok 7: Džemal Kodrazi (Turecko) je kandidátom do samosprávy v nadchádzajúcich komunálnych voľbách  
v novembri 2018. Slogan hovorí: “Budúcnosť Košíc je vo vašich rukách”. Autorka: Sybil Marmostein.
Obrázok 8: Turecký tlmočník počas kultúrneho podujatia v Košiciach „Mesiac autorského čítania“. Autorka: Sybil 
Marmostein.
Obrázok 9: Miesto, kde sa Ukrajinci cítia aspoň trochu ako doma. Autorka: Ryta Goncharova.

Príklady prítomnosti tradičných menšín/komunít v Košiciach: 

Obrázok 10: Synagóga ako symbol židovskej komunity. Symbolizuje slobodu náboženstva a otvorený pohľad  
na svet. Autorka: Ryta Goncharova.
Obrázok 11: Starý dom na Hlavnej ulici s maďarským nápisom. Autorka: Barbora Meššová.
Obrázok 12: Zväz Rusínov a Ukrajincov. Autorka: Slávka Mačáková
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Tématická oblasť PROSTREDIE MESTA A BEZPEČNOSŤ

Bezpečnosť v meste Košice hodnotili účastníci workshopu vo všeobecnosti ako veľmi dobrú, 
žiaden zo zahraničných účastníkov workshopu nemal negatívnu skúsenosť (ani sprostred-
kovanú), ktorá by súvisela s ich etnickou príslušnosťou alebo s krajinou ich pôvodu.

Zástupcovia Magistrátu Mesta Košice chápu potrebu, aby sa Košice stali otvoreným mestom. Bez ohľadu 
na to, či ľudia zo zahraničia prichádzajú ako turisti alebo za štúdiom, prácou, alebo sa chcú v meste 
usadiť. Jedným z jednoduchých spôsobov, ako zlepšiť obraz mesta a vybudovať priateľskú atmosféru, je 
starostlivosť o verejné priestranstvá, udržiavanie čistých ulíc, rekonštrukcia ošarpaných budov a zlepšenie 
systému verejnej dopravy. Košice získali titul Európske hlavné mesto kultúry v roku 2013, hostili Majstrov-
stvá sveta v hokeji v roku 2011 (a budú ich znova hostiť v roku 2019) a každý rok od roku 1924 sú dejis-
kom najznámejšej športovej udalosti - košického Medzinárodného maratónu mieru, ktorý je najstarším 
maratónom v Európe. V roku 2021 budú Košice hostiť Európsky olympijský festival mládeže, ktorý sa bude 
po prvýkrát konať na Slovensku.
 
Spomínané medzinárodné uznávané podujatia veľmi pomohli mestu Košice, a to najmä z hľadiska veľkých 
investícií do mestskej infraštruktúry, kultúry vo všeobecnosti a verejných priestorov. Označenia, oznamy 
a pokyny v angličtine sa pomaly začínajú objavovať na verejných priestranstvách (v minulosti boli veľmi 
zriedkavé) ako vlaková a autobusová stanica, MHD, parkoviská, informačné centrá, parky, športoviská atď. 
Stále je však čo zlepšovať, najmä v komunikácii v cudzom jazyku na úradoch, označení budov verejnej 
správy a vo verejných službách vo všeobecnosti.

Obrázok 13: Vietnamská komunita pôsobí 
uzavreto. Pre miestnych obyvateľov a iných 
migrantov je ťažké do nej preniknúť. Viet-
namské bistro (spolu s malými obchodmi  
s oblečením) sú jednými z mála prejavov  
interakcie s miestnymi obyvateľmi. 

      Autorka: Irena Fedorová

+
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Obrázok 14: Dobre udržiavané, bezpečné a čisté verejné priestory. Autor: Ivan Shepa
Obrázok 15: Uvoľnená a príjemná atmosféra v Košiciach. Autorka: Zuzana Orságová

16 17 18

Obrázok 16: Používanie angličtiny vo verejnom priestore sa stáva čoraz bežnejším - väčšinou tam, kde prebehla 
nedávno rekonštrukcia. Autorka: Lenka Czikková
Obrázok 17: Anglické oznámenia v električkách. Autorka: Michaela Wenzlová
Obrázok 18: Návštevný poriadok mestského parku Košice v angličtine. Autorka: Viera Dubecká

Obrázok 19: Iróniou tohto nápisu je, že oznamuje „verejný priestor je monitorovaný bezpečnostnými kamerami“, ale 
sám je poškodený. Autorka: Barbora Meššová
Obrázok 20: Graffiti nápisy, ktoré reprezentujú rôzne subkultúry. V odkazoch na ulici mesta je veľa skrytej irónie, 
ktorej snáď rozumejú len miestni, cudzinec sa nad tým nemusí vedieť pousmiať. Autorka: Barbora Meššová
Obrázok 21: Je toto verejné WC? Autorka: Jana Papcunová

19 20 21
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Tématická oblasť POSTOJE VEREJNOSTI VOČI ŠTÁTNYM 
PRÍSLUŠNÍKOM TRETÍCH KRAJÍN A MIGRANTOM 

Ako už bolo uvedené, zástupcovia Mesta Košice necítia naliehavú potrebu intenzívne riešiť integráciu. 
Štátnych príslušníkov tretích krajín s trvalým alebo prechodným pobytom považujú za rovnocenných 
ktorémukoľvek obyvateľovi mesta Košice, čo teoreticky znamená, že majú prístup k akýmkoľvek verejným 
službám. 

Štátnym príslušníkom bez trvalého alebo prechodného bydliska poskytuje pomoc niekoľko neziskových 
organizácií pôsobiacich v Košiciach (Marginal, Liga pre ľudské práva, IOM, Mareena) a inštitúcie verejnej 
správy, ktoré poskytujú svoje služby na národnej úrovni (napr. úrad práce, cudzinecká polícia, zdravotná 
starostlivosť v ambulanciách, či nemocniciach atď.).

Čo sa týka kultúrnej integrácie, v Košiciach sa koná niekoľko kultúrnych podujatí podporovaných mestom 
(napr. Festival rozmanitosti spolu s Polievkovým festivalom, Mesiac autorského čítania a pod.). Kultúrne 
podujatia sú vo všeobecnosti príležitosťami, kde sa prezentuje pozitívny postoj k cudzincom, štátnym 
príslušníkom tretích krajín alebo menšinám. Objavujú sa plagáty/programy kultúrnych centier v sloven-
skom aj anglickom jazyku, existuje podpora menšinových divadiel a podujatí (rómske divadlo Romathan, 
maďarské divadlo Thália, festival židovskej kultúry Mazal Tov!). Mesto Košice spravuje aj grantový  
program, ktorý podporuje rôzne kultúrne podujatia/aktivity v meste. Cieľovými skupinami tohto granto-
vého programu sú neformálne občianske skupiny, neziskové organizácie alebo jednotlivci a registrované 
spolky. Mobilná aplikácia GO KOŠICE (iniciovaná Mestom Košice) pomáha nájsť informácie o kultúrnych 
podujatiach v Košiciach v slovenskom i anglickom jazyku. Digitálne dotykové obrazovky/informačné  
kiosky sú umiestnené v uliciach mesta Košice.

Mnoho integračných iniciatív pochádza aj od miestnych obyvateľov, dobrovoľníkov alebo vlastníkov 
malých podnikov. Tabačka Kulturfabrik (@tabackakosice) – je spoločenský a kultúrny priestor zameraný 
na prezentáciu kultúry a umenia, konajú sa tu výstavy, divadelné, tanečné, hudobné alebo multimediálne 
produkcie. Je to zároveň obľúbené miesto, kaviareň, bistro, kde sa stretávajú miestni obyvatelia, ale  
aj cudzinci. Každú stredu sa koná „jazyková kaviareň“. Každý stôl má tabuľku s konkrétnym jazykom. Pri 
ňom sa zídu ľudia, ktorú sa môžu spolu rozprávať, diskutovať o rôznych témach, učiť sa a zlepšovať sa  
v danom cudzom jazyku. 

Niektorí miestni obyvatelia prostredníctvom online sociálnych sietí ponúkajú výučbu slovenčiny prostred-
níctvom individuálnych konverzácií.

Univerzity ponúkajú množstvo vzdelávacích programov pre medzinárodných študentov. Už od začiatku 
90tych rokov Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika a Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie  
v Ko šiciach umožňujú študentom zo zahraničia absolvovať štúdium v angličtine. Na Lekárskej fakulte 
UPJŠ študujú medicínu mladí ľudia z približne 50 krajín16. Technická univerzita v Košiciach a ďalšie vysoké 
školy tiež otvorili svoje študijné programy v angličtine. V súčasnosti študujú na Technickej univerzite 
študenti z viac ako 40 krajín17.

V posledných rokoch sa v Košiciach zvyšuje počet študentov z Ukrajiny.

14 https://www.startupoverseas.co.uk/starting-a-business-in-slovakia
15 Súhrnná správa o stave plnenia cieľov a opatrení Integračnej politiky Slovenskej republiky za rok 2017
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Obrázok 22: Tabačka a jej obľúbená „Jazyková kaviareň“. Autorka: Veronika Poklembová
Obrázok 23: Pamätník slávneho nórskeho spisovateľa Bjørnstjerne Bjørnsona, nositeľa Nobelovej ceny 
za literatúru a podporovateľa slovenského ľudu. Nápis je v slovenčine aj v angličtine. Autorka: Ryta 
Goncharova

22 23

Obrázok 24: Pamätník Novembru 1989 a exodom zo Slovenska počas 20. storočia. Občianska iniciatíva umelcov  
a aktivistov pripomína tých, ktorí boli nútení opustiť Slovensko. Masové emigrácie z východných častí Slovenska do 
USA na začiatku 20. storočia, Maďari, Česi a Nemci boli nútení opustiť Slovensko pred alebo po 2. svetovej vojne, 
holokaust Židov a Rómov, obete komunizmu deportované do gulagov alebo zabité pri prekročení štátnych hraníc, 
Autorka: Lenka Czikková.
Obrázok 25: Kníhkupectvo s knihami v rôznych jazykoch: angličtina, ruština. Autorka: Lenka Czikková
Obrázok 26: Mobilná aplikácia GO KOŠICE a veľké digitálne obrazovky na verejných priestranstvách informujúce  
o kultúrnych podujatiach v meste, informácie dostupné aj v angličtine. Autor: Oleg Shylenko

24 25 26

+

Mesto vo všeobecnosti profituje z prítomnosti štátnych príslušníkov tretích krajín, ale tieto výhody zatiaľ 
neboli ani definované, ani sa nik nezaoberal ich hodnotením alebo sprístupnením týchto informácií 
verejnosti. Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín čelí viacerým výzvam (bývanie, vzdelávanie detí 
cudzincov na základných školách), ale v rámci miestnej samosprávy sa o nich diskutuje len v obmedze-
nom rozsahu.
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Obrázok 27: Existuje veľa ponúk na výučbu angličtiny, ale je ťažké nájsť lekcie slovenského jazyka. 
Autorka: Barbora Meššová
Obrázok 28: Mnohé knihy (napr. na rozvoj zručností) sú v českom jazyku, čo pre Slovákov nie je prob-
lém, ale migranti, ktorí sa slovenčinu učia ako cudzí jazyk, ich v češtine nedokážu prečítať. Autorka: 
Julia Rokická
Obrázok 29: Infografika s oznámením iba v slovenčine. Cudzinci sa môžu pýtať, čo táto infografika 
vlastne znamená: jedlo a nápoje sa tu nepredávajú, alebo je zakázané prinášať vlastné jedlo a nápoje 
alebo niečo úplne iné? Autorka: Barbora Meššová

27
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Nasledujúce zistenia vyplynuli z diskusií uskutočnených po workshopoch PhotoVoice. 

 + Košice sú bezpečné a priateľské mesto s dobrými univerzitami, príležitosťami nájsť si prácu, 
začať podnikanie. Verejné priestory sú udržiavané, štátni príslušníci tretích krajín a migranti 
sú v Košiciach spokojní.

 + Miestni obyvatelia a neziskové organizácie vykonávajú skvelú prácu z hľadiska integrácie – 
poskytujú kurzy slovenského jazyka, pomoc s bývaním, pomoc pri hľadaní zamestnania, roz-
voj zručností, právne poradenstvo, sociálne služby a kultúrnu integráciu.

 + Menšiny ako Maďari, Rusíni, Židia, Rómovia, Ukrajinci ... sú podporované štátom a / alebo 
mestom. 

-
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 − Mesto Košice neprijalo žiadne politiky zamerané na integráciu cudzincov, ani nemá vypraco-
vanú žiadnu stratégiu ako riešiť rastúci počet štátnych príslušníkov tretích krajín v Košiciach, 
doterajšie opatrenia (ak sú) nie sú vyhodnocované, verejná komunikácia na túto tému je slabá. 
(Návrh na zlepšenie: vzdelávanie zamestnancov Magistrátu Mesta Košice a úradníkov ostat-
ných úradov verejnej správy s pôsobnosťou na území mesta Košice).

 − Úradníci miestnej samosprávy nemajú aktuálne informácie o národných politikách a opa-
treniach v téme integrácie (zdravotná starostlivosť, zamestnanosť, školstvo), preto je ťažké 
vypracovať akúkoľvek stratégiu na miestnej úrovni. (Návrh na zlepšenie: odborný workshop 
pre zamestnancov Magistrátu Mesta Košice a úradníkov verejnej správy s cieľom zdieľať in-
formácie a informovať ich o aktuálnych celoštátnych politikách).

 − Magistrát Mesta Košice v minimálnej miere podporuje iniciatívy zamerané na integráciu, 
ktoré sú organizované neziskovými organizáciami na území mesta Košice, dobrovoľníkmi, 
kultúrnymi inštitúciami, školami, ... (Návrh na zlepšenie: pokračovať v realizácii súčasných 
verejných kultúrnych integračných podujatí a nájsť spôsob, ako podporiť ostatné, ktoré sú 
iniciované jednotlivcami alebo v malej mierke).

 − Neexistujú kontaktné miesta, miesta prvého kontaktu pre štátnych príslušníkov tretích krajín, 
ktorí sa preto na začiatku svojho pobytu v meste Košice cítia stratení. Existuje veľmi slabá 
podpora a zložitá komunikácia v kanceláriách úradov verejnej správy, presné informácie nie je 
jednoduché získať, štátni príslušníci tretích krajín sa sťažujú, že sa nevedia zorientovať. (Návrh 
na zlepšenie: vytvoriť jednotné miesto „miesto prvého kontaktu“, ktoré by spravovalo Mesto 
Košice, alebo aspoň špeciálnu samostatnú webovú stránku s potrebnými informáciami).
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4. PRECHÁDZKY MESTOM SPOJENÉ  
S DOTAZNÍKMI

ETP Slovensko usporiadalo dve samostatné prechádzky mestom Košice s celkovým počtom  
23 účastníkov. 

V súčasnosti sú Košice veľkomestom (s celkovým počtom obyvateľov okolo 250 000 obyvateľov) a pri-
bližne s 2% štátnych príslušníkov tretích krajín (menej ako 5 000). Keďže cudzí štátni príslušníci žijú roz-
trúsene medzi väčšinovou populáciou, neexistujú žiadne špecifické zóny alebo ulice, kde by prevažne žili 
štátni príslušníci tretích krajín alebo iné špecifické skupiny prisťahovalcov.

Vyššia koncentrácia štátnych príslušníkov tretích krajín, vrátane zahraničných študentov a učiteľov je 
zvyčajne na vysokých školách a na niektorých stredných školách, internátoch a k ním pridružených priesto-
roch. Vzhľadom na to, že obidve prechádzky mestom Košice sa konali v lete, semester sa už skončil  
a väčšina študentov nebola prítomná. Samozrejme, vlaková, autobusová stanica a centrum mesta sú zóny, 
kde sa vždy dá stretnúť so štátnymi príslušníkmi tretích krajín.

Na ulici Adlerova (sídlisko Dargovských hrdinov) sa nachádza bytový dom so sociálnymi bytmi, pričom päť 
bytov obývajú rodiny štátnych príslušníkov tretích krajín (žiadatelia o azyl, azylanti alebo osoby s doplnko-
vou ochranou). Ostatní štátni príslušníci tretích krajín žijú rozptýlene v celom meste.
        
Počas prechádzky mestom účastníci diskutovali o témach z vopred pripraveného dotazníka. Mnohí 
účastníci nepoznali odpovede na nasledovné konkrétne otázky, napríklad:

 ʵ či mesto poskytuje finančné prostriedky alebo inú podporu organizáciám štátnych príslušníkov 
tretích krajín

 ʵ či existujú primerané zdroje na riešenie trestných činov z nenávisti a nenávistných prejavov

 ʵ či mesto analyzuje a vyhodnocuje údaje o migrácii a diverzite obyvateľov v meste

a preto sa im tieto otázky ťažko hodnotili. Ďalšie otázky boli jasnejšie a praktickejšie, hoci niektoré z otázok 
boli veľmi všeobecné. Niektoré otázky boli zodpovedané celou možnou škálou odpovedí, čo znamená, že 
približne rovnaký počet ľudí pridelilo danej otázke 1 bod a rovnaký počet ľudí dalo tej istej otázke 5 bodov. 
Dokazuje to, že informácie účastníkov k danej téme boli veľmi rôznorodé. 

Nižšie uvádzame skóre pre každú konkrétnu tému a komentáre, ktoré boli od účastníkov zozbierané.
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VÝSLEDKY V TÉME VÍZIA MESTA A SLUŽBY 
5 bodov znamená “výborné” a 1 bod znamená “veľmi slabé”.

Priemerné 
skóre

Detaily Komentáre

Mesto má stratégiu na podporu  
rozmanitosti a rovnakých príležitostí,  
v rámci ktorej sú štátni príslušníci 
tretích krajín a migranti identifikovaní 
ako cieľová skupina.

1,7

12x1
7x2
3x3
1x4

Žiadna stratégia, iba podpora niekoľkých 
kultúrnych podujatí.

Integrácia štátnych príslušníkov  
tretích krajín/migrantov je mestom 
podporovaná adekvátne po finančnej  
aj organizačnej stránke.  

1,9

9x1
9x2
2x3
2x4

Migranti nie sú explicitne spomenutí v zákone  
o Meste Košice (“Zákon o meste Košice  
č. 401/1990 Zb. z.”)

Mesto má štruktúry, ktoré podporujú 
a zabezpečujú zapojenie komunít 
štátnych príslušníkov tretích krajín  
do tvorby miestnej politiky. 

1,6
12x1
4x2
4x3

Len formálne postupy: štátni príslušníci tretích 
krajín s trvalým pobytom (minimálne 8 rokov) 
môžu získať občianstvo SR. Potom sa môže stať 
kandidátom do zastupiteľstva (voľby na miestnej 
 úrovni sú každé 4 roky). Mesto neorganizuje 
žiadne formálne okrúhle stoly alebo podobné  
aktivity s TCN.

Štátni príslušníci tretích krajín a ďalší 
migranti majú prístup k informáciám 
o danom meste a tieto informácie sú 
dostupné v potrebných jazykoch.

2,9

3x1
6x2
7x3
5x4
2x5

Existuje veľký priestor na zlepšenie (napr.  
1. komunikácia na cudzineckej polícii a jej systém 
poskytovania informácií, 2. žiadne dostupné  
informácie online - mesto nemá na svojej webovej 
stránke konkrétnu sekciu zameranú na TCN ...). 
Existuje veľa turistických informácií v anglickom 
jazyku v turistických centrách (doprava,  
informácie o meste, história, kultúra).

Mesto zjednodušuje poskytovanie 
služieb migrantom prostredníctvom 
komplexných služieb „one-stop-shops“, 
online portálov, kultúrnej mediácie atď.

1,5

16x1
3x2
3x3
1x4

Mesto neposkytuje takéto služby. 

Mesto spolupracuje so 
zamestnávateľskými a vzdelávacími 
organizáciami a mimovládnymi orga-
nizáciami na podpore projektov, ktoré 
pomáhajú migrantom získať zručnosti 
na zlepšenie ich zamestnateľnosti. 

2,7

4x1
7x2
7x3
2x4
3x5

Iba formálna podpora, nie sú aktivity, ktoré by boli 
iniciované mestom. 

Na verejných miestach, ako sú miestne 
úrady, komunitné centrá a knižnice, 
existuje široký verejný prístup  
k počítačom a internetu, so žiadnym, 
alebo minimálnym poplatkom.  

2,9  

6x1
4x2
3x3
5x4
5x5

Hlavne v kanceláriách neziskových organizácií,  
na univerzitách, v knižniciach. V meste sa  
nachádzajú aj bezplatné “WIFI hot spots”. 

Mesto pravidelne zhromažďuje  
informácie, monitoruje a hodnotí 
svoje integračné politiky (napríklad 
strategické dokumenty rozvoja miest, 
sociálne, vzdelávacie a kultúrne služby, 
príslušné akčné plány).

1,9    

8x1
4x2
3x3
2x4

Pravdepodobne vôbec nie. Mesto kontroluje  
iba štatistické údaje získané z cudzineckej polície,  
ak to vyžaduje osobitná potreba.

Niekoľko respondentov neuviedlo odpoveď,  
nevedeli ju vyhodnotiť. 
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VÝSLEDKY V TÉME OBČIANSKA ANGAŽOVANOSŤ A SOCIÁL-
NA INKLÚZIA PRÍSLUŠNÍKOV TRETÍCH KRAJÍN A MIGRANTOV 

Priemerné 
skóre

Detaily Komentáre

Mesto podporuje príležitosti na zapojenie 
štátnych príslušníkov tretích krajín vhod-
nými spôsobmi a vo viacerých jazykoch. 

2,3

6x1

6x2

7x3

1x4

1x5

Účasť na čom? Niektorí respondenti potrebovali 
konkrétnejšiu otázku.

Priemerné skóre vyšlo podpriemerné (podpora 
mesta prostredníctvom mestskej kultúrnej or-
ganizácie K13, ktorá organizuje vyššie uvedené 
festivaly).

Mesto finančne alebo inak podporuje vznik 
a fungovanie spolkov, alebo formálnych 
organizácií štátnych príslušníkov tretích 
krajín/migrantov.

2,4

4x1
4x2
5x3
1x4
1x5

Je to relevantné len pre “tradičné” organizácie 
menšín (Maďarov, Rusínov, Čechov ...).

Na túto otázku odpovedalo iba 15 respondentov.

Je k dispozícii celý rad dobrovoľníckych  
aktivít pre štátnych príslušníkov tretích 
krajín/migrantov, vrátane odbornej prípravy, 
odborného vedenia, kompenzácie  
osobných nákladov a vyjadrenia ocenenia.

2,0

9x1
3x2
5x3
2x4

Ak existujú takéto aktivity, tak len z iniciatívy ne-
ziskových organizácií, nie mesta. 

Rôzne dobrovoľnícke/mimovládne orga-
nizácie podporujú a uľahčujú zapojenie 
štátnych príslušníkov tretích krajín  
do svojich aktivít. 

2,8

4x1
3x2

10x3
3x4
2x5

Niektoré organizácie sa pokúšajú zapojiť migran-
tov, ale je to veľmi individuálne

Existujú iniciatívy a komunitné akcie podpo-
rované mestom, ktoré vytvárajú priestor  
pre medzikultúrny dialóg medzi rôznymi  
mestskými komunitami. 

2,5

2x1
5x2
9x3
4x4
2x5

Pár kultúrnych podujatí je formálne a finančne 
podporovaných mestom. Mesto má kapacity robiť 
oveľa viac v tejto oblasti.

Štátni príslušníci tretích krajín sa v médiách 
ukazujú pozitívne a bez stereotypov. 2,7

4x1
4x2

10x3
4x4
1x5

Správy a publicitu o migrácii, integrácii na miest-
nej úrovni možno hodnotiť ako neutrálne, pretože 
existujú nejaké negatívne správy, ale aj pozitívne 
správy. V celoslovenskom kontexte je oficiálna 
národná politika skôr proti imigrantom, ale na  
miestnej úrovni a so zreteľom na multikultur-
alizmus v Košiciach, je v Košiciach o niečo 
prívetivejšia.  

Kultúrna ponuka mesta prostredníctvom 
jeho múzeí, galérií, kultúrnych akti vít  
a programov, grantov atď., odráža 
rozmanitosť mestského obyvateľstva  
a umožňuje kultúrne sebavyjadrenie 
štátnych príslušníkov tretích krajín 
/migrantov. 

3,2

1x1
6x2

10x3
5x4
1x5

V súčasnosti je k dispozícii väčšinou pre 
“tradičné” menšiny, ktoré spravujú svoje vlastné 
združenia, divadlá, médiá. Z času na čas sú  
organizované podujatia, ako sú Dni Ukrajiny, Ples 
Vietnamcov.
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VÝSLEDKY V TÉME PROSTREDIE MESTA A BEZPEČNOSŤ

Priemerné 
skóre

Detaily Komentáre

Bezpečnosť na ulici je zabezpečená d 
obrým pouličným osvetlením, policaj
nými hliadkami a osvetou/vzdelávaním  
v rámci komunity.  Aký typ vzdelávania?

  4,0

1x1
2x2
3x3
6x4
11x5

Ľudia sa v Košiciach cítia bezpečne. Bezpečnosť bola 
ohodnotená ako veľmi dobrá. 

Ulice a zastávky (doprava) sú dobre 
označené v miestnom jazyku  
a v angličtine/inom jazyku.

3,0

1x1
6x2
8x3
5x4
2x5

Väčšinou v Slovenskom jazyku, ale angličtina sa stáva 
viditeľnejšou (nové električky, rekonštruované verejné 
priestory).

Verejné budovy sú dobre označené 
zvonka aj zvnútra. 3,7

0x1
4x2
4x3
9x4
6x5

SVäčšinou v Slovenskom jazyku.

Nachádza sa tu dosť verejných toaliet  
vo vonkajšom a vnútornom priestore.  
Sú čisté, prístupné.

2,6

4x1
3x2
9x3
4x4
3x5

Ľudia väčšinou využívajú toalety v reštauráciách alebo 
baroch ako verejné.

MHD je cenovo dostupná, ceny stabilné, 
cenník je zobrazený a zrozumiteľný. 4,2

1x1
1x2
1x3
9x4

10x5

Automaty na lístky sú umiestnené na uliciach, je možné 
si zakúpiť aj elektronický lístok cez mobilný telefón. 
Ceny sú dostupné.

Verejná doprava je bezpečná, spoľahlivá. 
Jazdí pravidelne a často, vrátane nocí  
a víkendov

4,4

0x1
2x2
1x3
6x4

13x5

MHD bola vyhodnotená ako vynikajúca. Nedávno bola 
zrekonštruovaná, v dopravných prostriedkoch sú  
aj oznamy v angličtine.

Kompletné informácie o trasách  
a grafikone MHD sú zobrazené v miest-
nom jazyku a v angličtine/inom jazyku.

3,3

1x1
7x2
6x3
6x4
3x5

Vnútri autobusov/električiek sa používa aj angličtina, 
časové rozvrhy na autobusových zastávkach sú len 
v slovenčine, čo môže byť pre ľudí najmä na začiatku 
ťažké.

Mesto má dostatok sociálneho  
a komerčného bývania, ktoré je cenovo 
dostupné.

2,8

10x3
7x2
3x3
2x4

Sociálne bývanie pre štátnych príslušníkov tretích 
krajín je veľkým problémom. Pre žiadateľov o azyl 
je obmedzený počet bytov. Komerčné bývanie je 
pomerne nákladné (miestni ľudia využívajú inzerovanie 
bytov pre TCN na sociálnych sieťach). Zahraniční 
študenti majú ubytovanie na študentských internátoch.

V sociálne znevýhodnených lokalitách, 
kde sa nachádza väčšie % migrantov 
sa mesto snaží aktívne predchádzať 
(priestorovej) segregácii poskytovaním 
potrebných služieb a včasným riešením 
prípadných problémov.

2,4

3x1
7x2
7x3
2x4
2x5

V meste neexistuje špecifická zóna, ktorá by bola  
nadpriemerne obývaná migrantmi. 

Mesto disponuje vhodnými prostried-
kami na efektívne riešenie zločinov  
z nenávisti a nenávistných prejavov.

2,4

4x1
3x2
4x3
3x4

Neexistujú žiadne osobné skúsenosti s nenávistným 
prejavom voči štátnym príslušníkom tretích krajín  
na verejnosti medzi našimi respondentmi. Na túto 
otázku odpovedalo iba 14 ľudí.
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VÝSLEDKY V TÉME POSTOJE VEREJNOSTI VOČI ŠTÁTNYM 
PRÍSLUŠNÍKOM TRETÍCH KRAJÍN A MIGRANTOM 

Priemerné 
skóre

Detaily Komentáre

Mesto monitoruje to, ako verejnosť  
vníma štátnych príslušníkov tretích krajín  
a migrantov a využíva to pre účely rozvojové 
politiky mesta. 

1,6   

11x1
5x2
2x3
1x4

Neexistuje taký mechanizmus.

Mesto zbiera, porovnáva a analyzuje dáta  
a informácie týkajúce sa migrácie a diverzity 
v meste. 

2,2

8x1
2x2
8x3
2x4

Mesto pracuje s údajmi z cudzineckej polície,  
z úradov práce, matriky a iných úradov, nie však  
pre účely integračných politík/hodnotenia  
migrácie.

Mesto podporuje pocit spolupatričnosti  
a spoločnej identity všetkých občanov  
mesta vrátane štátnych príslušníkov tretích 
krajín a ďalších migrantov.

2,8

2x1
6x2
8x3
5x4

Iba pasívne. 

Celková komunikácia mesta (publikácie, 
internetová stránka, tlačové správy, rozho
vory, verejné vyhlásenia zástupcov mesta) 
vhodne podporujú pozitívny obraz migrantov 
v meste.

2,6

4x1
6x2
5x3
6x4
2x5

Respondenti si nevšimli konkétnu komunikáciu  
v tomto smere. 

Existujúce komunity/spolky cudzincov  
a migrantov sa viditeľne zapájajú  
do verejných kampaní a aj ostatnými akti
vitami v meste prispievajú k pozitívnemu 
obrazu o nich samotných v spoločnosti  
(existujú príklady dobrej praxe).

  2,3 

6x1
5x2

10x3
2x4

Iba individuálne. 
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ZHRNUTIE VÝSLEDKOV 

Oblasť Vízia mesta a služby bola hodnotená najnižším skóre (v rozmedzí od 1,5 do 2,9) zo všetkých disku-
tovaných oblastí. Výsledky dotazníka poukázali na rovnaké výzvy ako diskusie počas fokusových skupín, 
PhotoVoice workshopov a sekundárny výskum (desk research). Dôsledky neexistencie integračnej stra-
tégie mesta Košice, chýbajúce opatrenia a politiky týkajúce sa integrácie štátnych príslušníkov tretích 
krajín sú:

1) len minimálne poskytovanie služieb migrantom a štátnym príslušníkom tretích krajín prostredníc-
tvom kontaktných miest, online portálov, či kultúrnych aktivít, 

2) žiadne štruktúry na podporu a zapojenie komunít a migrantov do verejného života,  

3) iba formálna podpora pomoci migrantom získať zručnosti na zvýšenie ich zamestnateľnosti,

4) žiadny zber dát, monitorovanie a hodnotenie migrácie v meste Košice.   

Skóre v oblasti Občianska angažovanosť a sociálna inklúzia štátnych príslušníkov tretích krajín a migrantov 
sa pohybovalo v rozmedzí 2,0 až 3,2 bodu. Niekoľko kultúrnych podujatí je formálne aj finančne podpo-
rovaných mestom. Mesto vníma rozmanitosť svojho obyvateľstva a poskytuje priestor na prezentáciu 
rôznych kultúr, ale platí to najmä pre “tradičné” menšiny, ktoré spravujú svoje vlastné združenia, divadlá 
a médiá. Komunitám “nových“ menšín finančná a formálna podpora chýba. Mnohé aktivity v tejto oblasti 
iniciujú a realizujú mimovládne organizácie.

Oblasť Mestského prostredia a bezpečnosti bola hodnotená najlepšie. Skóre sa pohybovalo od 2,4 do 4,4. 
Štátni príslušníci tretích krajín a aj miestni obyvatelia sa cítia bezpečne. V Košiciach neexistujú žiadne 
špecifické zóny, ktoré by boli husto obývané komunitami migrantov. Respondenti považujú verejnú dopra-
vu za vynikajúcu, vo vozidlách sú audio aj vizuálne  oznámenia v angličtine. Ceny sú dostupné, frekvencia 
spojov je dobrá a orientácia je jednoduchá. Najhoršie bolo ohodnotené bývanie, ktoré zostáva jedným  
z najväčších problémov v Košiciach.

Postoje verejnosti k štátnym príslušníkom tretích krajín a migrantom boli ohodnotené medzi 1,6 až 2,8. 
To poukazuje na príležitosti zlepšiť najmä komunikáciu mesta a podporu pozitívneho obrazu/prínosu 
migrantov v meste. Správne nastavená komunikácia je potrebná nielen voči miestnym obyvateľom, ale  
aj voči komunitám štátnych príslušníkov tretích krajín. Ako prvý krok sa odporúča vyhodnotiť údaje  
o migrantoch a verejné vnímanie štátnych príslušníkov tretích krajín a migrantov.
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ČASŤ III. ZÁVERY A ODPORÚČANIA
—
HLAVNÉ ÚSPECHY A VÝZVY TÝKAJÚCE SA INTEGRÁCIE 
ŠTÁTNYCH PRÍSLUŠNÍKOV TRETÍCH KRAJÍN V KOŠICIACH 
ZISTENÉ POČAS AUDITU MESTA

Hlavné úspechy
 ʵ Košice majú historickú tradíciu ako multikultúrne mesto, menšiny boli vždy integrálnou súčasťou mes-

ta Košice.
 ʵ V Košiciach nie je veľký počet štátnych príslušníkov tretích krajín (iba 2% obyvateľstva), takže neexis-

tujú vážne problémy, napr. s bezpečnosťou.
 ʵ Mnohí štátni príslušníci tretích krajín sa pomerne ľahko integrujú (najmä tí, ktorí sa prisťahovali do 

Košíc kvôli vopred dohodnutej pracovnej pozícii alebo štúdiu).
 ʵ Existuje niekoľko dobre fungujúcich neziskových organizácií, ktoré podporujú tých štátnych príslušníkov 

tretích krajín, ktorí potrebujú pomoc alebo podporu. 
 ʵ Magistrát Mesta Košice podporuje (aj keď neiniciuje) kultúrne podujatia a prezentácie štátnych 

príslušníkov tretích krajín, menšín a rôznych kultúr v meste.
 ʵ Magistrát Mesta Košice pridelil malý počet bytov žiadateľom o azyl a/alebo osobám s doplnkovou 

ochranou.

Hlavné výzvy
 ʵ Neexistencia miestnej stratégie integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín.
 ʵ Nejasná úloha Mesta Košice a úloha neziskových organizácií pri poskytovaní sociálnych, vzdelávacích 

a kultúrnych služieb štátnym príslušníkom tretích krajín.
 ʵ Slabá spolupráca medzi mestom a zamestnávateľmi v meste (koordinácia ekonomickej migrácie).
 ʵ Tri najdôležitejšie oblasti, na ktoré je potrebné sa zamerať: jazykové znalosti, práca, bývanie.

KĹÚČOVÉ TÉMY

Nasledujúce témy vyvolali najväčší záujem medzi účastníkmi workshopov, a preto sú identifikované ako 
kľúčové a potrebujú väčšiu pozornosť. 

1. TÉMATICKÁ OBLASŤ VÍZIA A SLUŽBY MESTA

Mesto Košice by malo vypracovať stratégiu integrácie štátnych príslušníkov 
tretích krajín, keďže trend zvyšovania počtu štátnych príslušníkov tretích krajín v Košiciach je 
zjavný.

Odporúčanie: organizovanie workshopu pre zástupcov Magistrátu Mesta Košice o migrácii 
a integrácii. Je potrebné predstaviť tému migrácie a výhody, ktoré mesto získa, ak do praxe 
zavedie schválenú stratégiu integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín.
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Zlepšenie integračných opatrení štátnych príslušníkov tretích krajín počas 
prvých dní/týždňov/mesiacov v Košiciach. Komunikácia by mala byť vedená v tóne:  
„zaujímame sa o Vás a chceme Vám pomôcť usadiť sa“.

Odporúčanie: zriadenie „miesta prvého kontaktu“/kontaktného miesta, ktoré by slúžilo ako 
miesto na získanie základných informácií, orientácie, nasmerovania k službám (+ prístup  
k publikáciám s praktickými informáciami). Miesto prvého kontaktu môže štátnym príslušníkom 
tretích krajín poskytnúť aj morálnu podporu - jednotlivec sa tak v novom prostredí nebude cítiť 
osamotený. Miesto prvého kontaktu by malo byť umiestnené v administratívnych priestoroch 
Magistrátu Mesta Košice. Ak by sa toto odporúčanie zdalo veľmi ambiciózne, navrhujeme 
poskytnúť uvedené informácie online - na webovej stránke mesta.

Program pre školy navštevované deťmi, pre ktoré je slovenský jazyk druhým 
jazykom. Mesto Košice je zriaďovateľom všetkých verejných základných škôl v Košiciach. 
Migračné trendy (zvýšenie počtu detí štátnych príslušníkov tretích krajín) by sa mali 
odzrkadľovať v podpore škôl, ktoré zápasia s novými výzvami.

Odporúčanie: zorganizovanie školení pre riaditeľov a učiteľov ZŠ o fungujúcich vzdelávacích 
programoch zameraných na vzdelávanie detí cudzincov. 

2. Tématická oblasť OBČIANSKA ANGAŽOVANOSŤ A SOCIÁLNA INKLÚZIA PRÍSLUŠNÍKOV TRETÍCH 
KRAJÍN A MIGRANTOV

Zintenzívnenie súčasnej podpory verejných kultúrnych/občianskych podujatí 
a podpora aj menších iniciatív zameraných na občiansku angažovanosť a sociálnu 
inklúziu, ktoré doteraz fungovali zo súkromných zdrojov.  

Odporúčanie: vypracovanie grantovej schémy zameranej konkrétne na menšiny a štátnych 
príslušníkov tretích krajín, ktorá by podporila ich iniciatívy zdola nahor, ich občiansku 
angažovanosť a sociálnu inklúziu. 
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3. Tématická oblasť PROSTREDIE MESTA A BEZPEČNOSŤ

Poskytovanie štartovacieho ubytovania pre štátnych príslušníkov tretích kra-
jín/žiadateľov o azyl/utečencov/migrantov v spolupráci so zamestnávateľmi.  
Spolupráca so zamestnávateľmi môže byť rozhodujúca pre riadenie ekonomickej migrácie 
a pri prevencii priestorovej segregácie v budúcnosti.

Odporúčanie: vypracovanie akčného plánu bývania pre zamestnancov pochádzajúcich  
z tretích krajín (ktorí vypĺňajú nedostatok pracovnej sily v určitých oboroch) v spolupráci so 
zamestnávateľmi (prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania alebo iných príslušných 
fondov).

4. Tématická oblasť POSTOJE VEREJNOSTI VOČI ŠTÁTNYM PRÍSLUŠNÍKOM TRETÍCH KRAJÍN  
a MIGRANTOM 

Práca s verejnou mienkou a zlepšovanie medziľudských vzťahov na lokálnej 
úrovni prostredníctvom komunikačnej kampane vysvetľujúcej výhody migrá-
cie pre mesto (na rozdiel od šírenia strachu konšpirátormi, alternatívnymi médiami alebo 
populistami). 
 
Odporúčanie č. 1: pomocou existujúcich obľúbených podujatí ako “Festival rozmanitosti” 
alebo “Dni mesta Košice” pridať sekciu v programe alebo špeciálne pódium, ktoré by bolo 
špecificky venované migrantom. To podporiť online a offline kampaňou.

Odporúčanie č. 2: Výmenníky - malé kultúrne centrá na sídliskách sú ideálnym miestom pre 
menšie multikultúrne podujatia, ktoré spájajú miestnych obyvateľov s novými susedmi (work-
shopy, charitatívne trhy, hudobné podujatia, fotografické výstavy atď.).
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Kreatívny priemysel je v Košiciach hlboko zakorenený, má svoju tradíciu. Mesto Košice bolo Európ-
skym hlavným mestom kultúry v roku 2013. Mesto získalo tento prestížny titul po schválení pro-
jektu Interface 2013 rozhodnutím medzinárodnej výberovej komisie, ktorá zasadala v septembri 
2008 v Bratislave. Zásadná zmena nastala na konci roku 2013, kedy mesto Košice založilo mest-
skú príspevkovú organizáciu K13 - Košické kultúrne strediská.

K13 je hlavným organizátorom Festivalu Rozmanitosť18. Cez rôzne druhy umenia festival prináša 
príbehy ľudí z najrôznejších menšín a ľudí na pomyselnom okraji spoločnosti. Účastníci festivalu 
sa vydávajú na cesty do neznáma, do nového prostredia mimo ich konformnú zónu a spoznávajú 
každodenné radosti i starosti príslušníkov týchto menšín. Cez hudbu, tanec, divadlo, živé knižnice, 
vernisáže, filmové projekcie a ďalšie umelecké formy sa zároveň oboznamujú s ich zvyklosťami, 

18 https://vymenniky.sk/festival/festival-rozmanitost/
19 https://vymenniky.sk/festival/polievkovy-festival/

PRÍKLAD DOBREJ PRAXE - FESTIVAL ROZMANITOSTI
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odlišnosťami v tradíciách, hodnotami a nazeraním na život. Cieľom festivalu je prispieť k porozu-
meniu a úcte k inakosti a zvýšiť toleranciu v spoločnosti.

Festival každoročne ponúka pohľad na citlivé témy spoločnosti prostredníctvom umenia, prináša 
skutočné príbehy a obavy ľudí. Jeho vyvrcholením je Polievkový festival19.

#polievkac

Reprezentuje národnostnú a kultúrnu všehochuť, ktorú v Košiciach bez väčších problémov náj-
dete. Menšiny, či už vo väčšom alebo menšom zastúpení, predstavujú to najlepšie zo svojich 
kultúr, svoju kuchyňu, konkrétne polievku. Hlavnou myšlienkou festivalu je prezentovať a spoznávať 
košickú národnostnú a kultúrnu rozmanitosť, odstraňovať bariéry, ktoré vznikajú medzi ľuďmi 
rôznych skupín a etník, podporiť toleranciu a prispieť k vzájomnému dialógu medzi majoritou  
a minoritou nášho mesta. V tomto roku pripravia tímy 43 polievok (tímy zastupujúce rôzne komunity  
v Košiciach, napr. iránsky tím, ukrajinský tím, turecký tím, mongolský tím, tím z Karibiku, francúzsky 
tím, poľský tím, portugalský tím, bulharský tím).

Vstup na oba festivaly je bezplatný.

Festival Rozmanitosť (vrátane Polievkového festivalu) je jedným z najobľúbenejších podujatí  
v Košiciach. Každoročne sa koná začiatkom októbra.








