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Tento dokument poskytuje zoznam odporúčaní založených na zisteniach 
projektu Erasmus+ Career Path. Projekt Career Path je výskumný projekt, 
ktorý sa snaží lepšie pochopiť ekonomickú situáciu a možnosti 
profesionálneho rozvoja štátnych príslušníkov tretích krajín (ŠPTK) v 
Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku a na Slovensku. Projekt analyzuje 
bariéry, ktorým ŠPTK čelia pri hľadaní zamestnania, ako aj pri možnostiach 
ďalšieho vzdelávania a profesionálneho rozvoja. Odporúčania v tejto správe 
sú výsledkom dvoch kôl rozhovorov so ŠPTK, štátnymi úradníkmi, 
zamestnávateľmi a mimovládnymi organizáciami, ktoré uskutočnili partneri 
projektu, a to Centre for Peace Studies (Chorvátsko), InBáze (Česká 
republika), Menedék (Maďarsko) a Mareena (Slovensko). 
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Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko a Slovensko zažívajú zvyšujúcu sa úroveň migrácie z krajín 
mimo Európskej únie (EÚ). Žiaľ, chýba im inštitucionálna kapacita na efektívne riešenie migračného a 
integračného procesu. Migračné a integračné politiky sa často realizujú ad-hoc spôsobom, chýbajú im 
dlhodobé mechanizmy inštitucionálneho financovania a využívajú jednotný prístup, ktorý podceňuje 
alebo ignoruje rôznorodé potreby rôznych skupín migrantov (najmä žien). Navyše, rôzne zložky 
migračného a integračného procesu spadajú pod záštitu rôznych garantujúcich vládnych inštitúcií, čo 
vedie k vzniku komplikácií v byrokratických procesoch. 
 
V konečnom dôsledku tieto nedostatky vedú k sociálnej a ekonomickej neefektívnosti. Všetky krajiny 
analyzované v tejto správe majú dopyt po nízko- aj vysokokvalifikovanej pracovnej sile. Spoločnosti však 
často váhajú pri možnosti zamestnať štátnych príslušníkov tretích krajín kvôli zložitosti postupov, ktoré 
sú s týmto procesom spojené. Zároveň ŠPTK čelia pri usadení v hostiteľskej krajine aj iným výzvam. 
Príklady zahŕňajú ťažkosti so zmenou zamestnávateľa, uznávaním zahraničných osvedčení alebo 
poskytovaním výučby v miestnom jazyku. Tieto ťažkosti môžu viesť k závažnejším problémom (napr. k 
nezamestnanosti). Reforma je teda nevyhnutná. 
 
Hoci celková reforma migračných a integračných systémov nie je z krátkodobého hľadiska 
uskutočniteľná kvôli potrebným zdrojom a politickej vôli, tieto štyri krajiny môžu podniknúť menšie 
kroky na zlepšenie súčasnej situácie. Preto v tejto správe uvádzame štyri odporúčania, ktoré sme na 
podklade nášho výskumu označili za nástroje na zlepšenie integrácie ŠPTK do trhu práce. Cieľom týchto 
odporúčaní je poskytnúť konkrétne hmatateľné kroky, ktoré môžu podniknúť rôzne organizácie vrátane 
miestnych samospráv a národných vlád, aby pomohli napraviť niektoré nedostatky súčasného systému. 
Tieto politické odporúčania boli zvolené z hľadiska ich uskutočniteľnosti a použiteľnosti vo všetkých 
štyroch krajinách. Pred diskusiou o relevantných podrobnostiach súvisiacich s príslušnými 
vnútroštátnymi kontextmi uvádzame pre každú politiku všeobecný prehľad. 

 
Odporúčanie 1: Jazykové kurzy a interkultúrna orientácia 
 
Hlavnou prekážkou integrácie do trhu práce je nedostatočná znalosť miestneho jazyka. Bez znalosti 
miestneho jazyka majú štátni príslušníci tretích krajín problém nájsť si prácu, uchádzať sa o pracovné 
príležitosti a pokračovať v ďalšom vzdelávaní alebo profesionálnom rozvoji. Okrem toho neznalosť 
miestneho jazyka vedie k ťažkostiam s orientáciou v byrokratických procesoch súvisiacich s migráciou 
a sociálnou integráciou. Po prvé, mnohé zo zdrojov, ktoré uľahčujú hľadanie zamestnania (napr. 
webstránky s ponukami práce alebo úrady práce), sú dostupné iba v miestnom jazyku. Po druhé, 
neznalosť miestneho jazyka uzatvára pre štátnych príslušníkov tretích krajín mnohé potenciálne 
pracovné príležitosti, čo znižuje konkurencieschopnosť ŠPTK aj na takých miestach, na ktorých znalosť 
miestneho jazyka nie je formálnou požiadavkou (v mnohých prípadoch zamestnávatelia stále 
uprednostňujú zamestnávanie niekoho, kto hovorí miestnym jazykom). Okrem toho, účasť na mnohých 
príležitostiach na profesionálny rozvoj alebo na programoch ďalšieho vzdelávania vyžaduje znalosť 
miestneho jazyka, čo obmedzuje schopnosť štátnych príslušníkov tretích krajín využívať takéto 
príležitosti. Napokon, vládnym úradom často chýbajú zdroje na poskytovanie informačných podkladov 
v anglickom jazyku. To znamená, že byrokratické procesy, akými sú napríklad podanie žiadosti o 
pracovné povolenie alebo zmena adresy pobytu, sa stále väčšinou vykonávajú v miestnom jazyku. Ak 
ŠPTK nehovoria miestnym jazykom, orientácia v týchto procesoch je zložitejšia. 
 
Z týchto dôvodov navrhujeme samosprávam realizovať lacné, dostupné jazykové kurzy. Odporúčame 
tiež, aby tieto kurzy boli spojené s programom interkultúrnej orientácie. Tento orientačný program by 
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poskytol všeobecnú orientáciu v rámci príslušných právnych rámcov, byrokratických postupov, 
dostupných služieb a kultúrneho života v hostiteľskej krajine. Štátni príslušníci tretích krajín by tak získali 
nielen dôležité jazykové znalosti, ale dozvedeli by sa aj o všeobecných zdrojoch, ktoré majú k dispozícii, 
a o tom, ako sa prakticky orientovať v byrokratických postupoch vo svojom novom domove. Veríme, že 
toto odporúčanie by bolo prospešné ako pre samosprávy, tak aj pre ŠPTK. Nielenže by táto politika 
umožnila obciam byť v priamom kontakte so štátnymi príslušníkmi tretích krajín bývajúcimi v danej 
oblasti, ale tiež by zabezpečila identifikáciu akýchkoľvek možných problémov s integráciou. 
 
Predpokladáme, že jazykové osnovy by mohli mať dva formáty. Prvý formát sa riadi všeobecnou 
štruktúrou jazykovej výučby – t. j. štandardným učebným plánom, ktorý začína so základmi a až potom 
prejde k pokročilejším témam. Druhý formát, ktorý navrhujeme, zahŕňa špecializované učebné osnovy 
prispôsobené špecifickým profesiám. Tieto kurzy by sa zamerali na slovnú zásobu a ďalšie jazykové 
zručnosti potrebné pre ŠPTK, aby mohli vykonávať svoju prácu alebo sa uchádzať o prácu v oblastiach 
svojej špecializácie. 
 
Druhý formát môže byť obzvlášť užitočný, pretože podľa našich vedomostí žiadne kurzy neposkytujú 
výučbu špeciálne zameranú na plnenie pracovných úloh alebo získanie zamestnania. Z tohto dôvodu 
sa zdá byť vhodné vytvoriť špecializovanú škálu jazykových kurzov zohľadňujúcich špecifické pracovné 
potreby ŠPTK. Tiež veríme, že tento systém výučby by bol prínosom pre tých, ktorí si hľadajú prácu. Tým, 
že ŠPTK budú môcť požiadať o akreditáciu v jazyku danej pracovnej oblasti, budú môcť zlepšiť svoje 
vyhliadky na zamestnanie. 
 
Primárnou nevyhnutnou podmienkou implementácie tejto politiky je dostatočný počet ŠPTK s trvalým 
pobytom v danej lokalite. Preto si myslíme, že toto odporúčanie je najvhodnejšie pre väčšie 
samosprávy, kde je ponuka lacných jazykových kurzov ekonomicky efektívna. Samosprávy musia prijať 
lektorov a spoločne navrhnúť jazykové osnovy (alebo sa inšpirovať existujúcimi príkladmi). Lektori by v 
spolupráci s vládnymi úradníkmi museli prispôsobiť niektoré aspekty jazykovej výučby tak, aby zahŕňali 
prvky interkultúrnej orientácie. 
 
Po navrhnutí učebných osnov a finalizácii rozvrhu musia samosprávy nájsť dostatočný počet ŠPTK, ktorí 
by sa zúčastnili vyučovania. Tu navrhujeme partnerstvo s miestnymi organizáciami, ktoré s týmito 
komunitami už spolupracujú, aby sa využili existujúce kontakty. Samosprávy môžu podobne osloviť 
firmy, ktoré zamestnávajú veľký počet ŠPTK. Aktívna spolupráca s lokálnymi integračnými 
koordinátormi a s občianskymi organizáciami by mala pomôcť aj pri ich nábore. 
 
Po ukončení kurzov by samosprávy mali program ohodnotiť aj kvalitatívne, aj kvantitatívne. Prvým 
základným hodnotiacim kritériom tohto odporúčania je nábor uchádzačov a ich dochádzka. Ak je 
kapacita kurzov v každom cykle naplnená, znamená to, že kurzy sú pre ŠPTK užitočné. Druhým kritériom 
je spätná väzba, ktorá pomôže prehodnotiť a upraviť kurzy do budúcnosti. Tieto mechanizmy zahŕňajú 
prieskum názorov všetkých inštruktorov a účastníkov, ako aj hĺbkové rozhovory náhodne vybraných 
účastníkov z oboch skupín. Vyhodnotením učebných osnov a ich implementácie budú môcť 
zodpovedné samosprávy a štátne inštitúcie primerane upraviť učebné osnovy tak, aby úplne vyhovovali 
potrebám ŠPTK. Očakávame, že inštruktážny program prejde revíziami v reakcii na spätnú väzbu 
získanú po ukončení každého cyklu kurzu. 
 
Hlavným výdavkom týchto kurzov je plat lektora. Uvedomujeme si, že samosprávy nemusia byť schopné 
financovať kurzy samy. Dúfame teda, že kombinácia mestských a národných fondov spolu s eurofondmi 
bude dostatočná na udržanie nízkych nákladov. Samosprávy vyzývame, aby sa pri vypisovaní žiadostí o 
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projektové fondy EÚ spojili s mimovládnymi organizáciami. Podobné projekty boli napríklad 
financované prostredníctvom EÚ fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF). Vnútroštátne 
financovanie je však obzvlášť dôležité, pretože ponúka udržateľnosť. Národné vlády preto dôrazne 
vyzývame, aby vyčlenili finančné prostriedky na tieto iniciatívy. 
 
Predvídame dve hlavné prekážky. Prvou sú náklady, o ktorých sa hovorí v predchádzajúcom odseku. 
Druhou je nábor uchádzačov, o ktorom sme tiež hovorili vyššie. Vo všeobecnosti dúfame, že aktívne 
partnerstvá naprieč verejnou správou, mimovládnymi organizáciami a firmami môžu pomôcť prekonať 
tieto bariéry. Dôležité je pripomenúť, že je na národnej vláde podniknúť aktívne kroky na povzbudenie 
samospráv, aby zaviedli tieto programy. To zahŕňa finančnú aj programovú podporu (napr. začlenenie 
jazykovej výučby do jednotnej integračnej politiky). 
 
Slovensko: Na Slovensku sme označili jazykové znalosti za jednu z najväčších prekážok úspešnej 
ekonomickej integrácie. Nízka úroveň jazykových schopností súvisela s troma prekážkami: (1) 
neschopnosť nájsť si zamestnanie; (2) neschopnosť využívať možnosti kariérneho rozvoja a ďalšieho 
vzdelávania; (3) neschopnosť orientovať sa v byrokratických procesoch. K týmto problémom sa ešte 
pridal nedostatok ľahko a cenovo dostupných jazykových kurzov. Cudzinci sa preto často musia 
spoliehať na cenovo nedostupné komerčné možnosti. 
 
Dané problémy by sa vyriešili poskytovaním lacných jazykových kurzov pre ŠPTK, potrebných na 
uplatnenie v praxi. Okrem toho, v spojení s konceptom interkultúrnej orientácie, tieto kurzy zaručia 
schopnosť orientovať sa v byrokratických procesoch, ako aj v iných každodenných aspektoch života na 
Slovensku. Veríme, že táto politika by bola prospešná ako pre samosprávy, tak aj pre ŠPTK. Nielenže by 
toto odporúčanie umožnilo samosprávam byť v priamom kontakte so štátnymi príslušníkmi tretích 
krajín bývajúcich v danej oblasti, ale tiež by zabezpečilo identifikáciu akýchkoľvek možných problémov 
s integráciou. Toto odporúčanie nadväzuje na ciele národného rámca týkajúce sa spolupráce so 
samosprávami v oblasti integrácie, uvedené v Integračnej politike Slovenskej republiky (s. 82 – 85) ako 
aj v Stratégii pracovnej mobility cudzincov v Slovenskej republike (s. 36 – 39; s. 43 – 45). 

 
Odporúčanie 2: Uznávanie kvalifikácií 
 
Vo všetkých štyroch krajinách vyjadrilo veľa štátnych príslušníkov tretích krajín frustráciu zo systému 
uznávania kvalifikácií. Chýbajúci systém akreditácie a hodnotenia schopností ovplyvňuje schopnosť 
nájsť si prácu, ktorá zodpovedá ich kvalifikácii a kariérnym ambíciám. V dôsledku toho sú ŠPTK nútení 
akceptovať neisté formy práce, krátkodobé zmluvy, nelegálnu prácu alebo ťažkú manuálnu prácu, ktorá 
často nie je dostatočne platená. Preto navrhujeme vytvorenie fungujúceho systému uznávania 
kvalifikácií na národnej aj miestnej úrovni. Primárnym cieľom tohto odporúčania je uľahčiť uznávanie 
kvalifikácií ŠPTK, čo im umožní ďalej sa špecializovať alebo pracovať v profesiách potrebných na 
domácom trhu práce. Implementácia tejto politiky by prospela nielen ŠPTK, ale aj ich miestnym 
komunitám. Takéto odporúčanie by zvýšilo kvalifikovanú pracovnú silu a zlepšilo ekonomickú 
integráciu občanov, čo by celkovo prospelo trhu práce. Toto odporúčanie je v súlade aj s existujúcou 
legislatívou EÚ týkajúcou sa jednotného systému uznávania kvalifikácií. 
 
V ideálnom prípade by uznávanie kvalifikácií prebiehalo v štandardizovanom procese. Potrebné kroky 
a dokumenty potrebné na uznanie by mali byť pre ŠPTK sprístupnené prostredníctvom online zdroja. 
Najlepším postupom by bolo, aby vládne inštitúcie a zamestnávatelia navyše dodržiavali rovnaké 
normy, ktoré sa týkajú uznávania diplomov a iných kvalifikácií. Tento systém by sa mal rozvíjať 
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prostredníctvom aktívnych partnerstiev medzi príslušnými vládnymi inštitúciami – zvyčajne 
ministerstvami školstva alebo práce – a rôznymi príslušnými odbornými agentúrami v týchto štyroch 
krajinách. Takéto partnerstvá by zabezpečili splnenie odborných noriem. Zatiaľ čo formulácia a 
overenie tohto odporúčania by museli prebehnúť na národnej úrovni (vytvorenie štandardizovaného 
systému), predpokladáme, že implementácia by mohla nastať na miestnej alebo obecnej úrovni. Táto 
implementácia by znížila neefektívnosť špecifickým zameraním na lokality, v ktorých sa zdržiavajú ŠPTK 
a osoby, ktorým bola udelená medzinárodná ochrana. Partnerstvo napríklad s miestnymi úradmi práce 
by zabezpečilo, že ŠPTK budú mať prístup k systému uznávania kvalifikácií v obci, v ktorej majú bydlisko 
(alebo aspoň v jej blízkosti). V prípadoch, keď kvalifikácia nie je uznaná, ŠPTK by sa malo poskytnúť 
písomné odôvodnenie s uvedením dôvodov, prečo ich osvedčenia neboli uznané, a čo, ak vôbec niečo, 
môžu urobiť, aby dosiahli úspešné uznanie. 
 
V prípadoch, keď štátni príslušníci tretích krajín nemajú prístup k dokumentácii preukazujúcej ich 
vzdelanie alebo odbornú kvalifikáciu (častý problém pri osobách s udelenou medzinárodnou 
ochranou), by mali mať možnosť podrobiť sa špecifikovanému postupu, ktorý posúdi ich vzdelanie a 
odbornú kvalifikáciu. V tomto procese navrhujeme, aby príslušné ministerstvá a vzdelávacie/odborné 
organizácie spolupracovali na vytvorení transparentného systému overovania kvalifikácie. Ak je to 
potrebné, tieto hodnotenia by sa mohli vykonávať v partnerstve s rôznymi zamestnávateľmi, aby sa 
zabezpečilo splnenie príslušných noriem. 
 
Uznávanie kvalifikácie je vo všeobecnosti zahrnuté v legislatívnom rámci týkajúcom sa osôb s 
medzinárodnou ochranou a ŠPTK. Realizácia tohto odporúčania by teda mala byť spolufinancovaná zo 
štátneho rozpočtu a fondov EÚ v oblasti integrácie a sociálnej inklúzie. Z hľadiska hodnotenia 
navrhujeme, aby príslušné úrady zriadili ročný monitorovací systém, ktorý agreguje údaje zo všetkých 
prípadov uznávania kvalifikácie realizovaných miestnymi úradmi. Tieto prípady by sa mali preskúmať 
na vnútroštátnej úrovni, aby sa zabezpečilo, že sa odporúčanie vykonáva štandardizovaným a vhodným 
spôsobom. 
 
Predvídame dve hlavné prekážky. Po prvé, vzdelanie a odborná kvalifikácia ŠPTK nadobudnuté v 
zahraničí nemusia byť priamo porovnateľné alebo preložiteľné do národných ekvivalentov. 
Predložením transparentného a usporiadaného systému uznávania kvalifikácií sa však ŠPTK môžu 
oboznámiť s tým, aké kvalifikácie možno uznať a aká dokumentácia je potrebná na to, aby došlo k jej 
uznaniu. V prípadoch, keď uznanie nie je možné, môžu túto prekážku pomôcť zmierniť aj alternatívne 
systémy predkvalifikácie alebo odbornej prípravy (na základe predchádzajúcich skúseností ŠPTK). 
Druhou možnou prekážkou je jazyková bariéra. Kým nebudú jazykové kurzy široko dostupné pre 
všetkých ŠPTK, všetky relevantné materiály a zdroje by mali byť dostupné v angličtine a na uľahčenie 
procesu uznávania by mali byť zabezpečení tlmočníci. 
 
Slovensko: Slovenská republika čelí nedostatku pracovnej sily v zdravotníctve, najmä ak ide o 
kvalifikované zdravotné sestry a lekárov. ŠPTK s príslušnými skúsenosťami by mohli pomôcť vyriešiť 
tento problém, avšak mnohí zdravotníci s titulmi získanými mimo Slovenska majú problémy s uznaním 
svojej kvalifikácie príslušnými slovenskými úradmi. Žiaľ, tento problém sa týka aj iných 
vysokokvalifikovaných odborov. Preto odporúčame zjednodušený a transparentný systém uznávania 
kvalifikácií.  
 
Tento systém by sa mal rozvíjať prostredníctvom aktívnych partnerstiev medzi Ministerstvom školstva, 
vedy, výskumu a športu SR a rôznymi relevantnými odbornými agentúrami na Slovensku. Napríklad 
revízie systému uznávania lekárskych diplomov by sa mohli uskutočniť v spolupráci s Medzinárodnou 
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asociáciou lekárov na Slovensku. Takéto partnerstvá by zabezpečili splnenie odborných noriem. 
Dôležité je, že uľahčenie uznávania osvedčení a diplomov pre vysokokvalifikovaných ŠPTK by mohlo 
vyriešiť mnohé nedostatky na slovenskom trhu práce. Čo je však dôležité, problematické je aj uznávanie 
kvalifikácie pre nízkokvalifikovaných pracovníkov. Najmä utečenci a žiadatelia o azyl majú problém s 
uznávaním diplomov v slovenských inštitúciách. V ideálnom prípade by uznávanie kvalifikácií 
prebiehalo podľa štandardizovaného procesu. Potrebné kroky a dokumenty potrebné na uznanie by 
mali byť ŠPTK sprístupnené prostredníctvom online zdroja. Najlepším postupom by navyše bolo, aby 
vládne inštitúcie a zamestnávatelia dodržiavali rovnaké normy, aké sa týkajú uznávania diplomov a 
iných kvalifikácií. 
 
Odporúčanie 3: Ďalšie vzdelávanie a profesionálny rozvoj 
 
Ďalšou hlavnou identifikovanou prekážkou je nedostatok lacných a dostupných programov ďalšieho 
vzdelávania pre štátnych príslušníkov tretích krajín. Pod ďalšie vzdelávanie spadajú jazykové kurzy, 
odborné (re)kvalifikačné a rozvojové kurzy, ako aj kariérové poradenstvo. V súčasnosti sú takéto kurzy 
väčšinou ponúkané v miestnom jazyku a zriedkavo v angličtine. Navyše, tieto programy nemajú 
systematický zdroj financovania a kurzy sú často kompletne financované účastníkmi. Súkromný sektor 
ponúka málo riešení. Zatiaľ čo niektoré spoločnosti ponúkajú kurzy ďalšieho vzdelávania a jazykové 
výučby, tieto sú väčšinou individuálne. Rozšírením a systematizáciou tohto systému by sa teda 
zabezpečila dostupnosť a konzistentnosť. V konečnom dôsledku by takýto systém prospel ako sociálnej, 
tak aj hospodárskej integrácii ŠPTK. Predstavujeme si, že toto odporúčanie bude formálne uvedené v 
integračných vládnych stratégiách. Formálne definovanie problémov a potrieb ŠPTK by malo napomôcť 
tomu, aby sa politické riešenia stali súčasťou vnútroštátnych integračných stratégií. 
 
Navrhujeme, aby bol štátnym príslušníkom tretích krajín umožnený prístup k ďalšiemu vzdelávaniu 
hneď, ako sa presťahujú do hostiteľskej krajiny. V ideálnom prípade by v rámci tohto nového systému 
mal každý z nich pridelený malý rozpočet, ktorý by mohol použiť na vzdelávacie účely. Tento rozpočet 
by bol k dispozícii len na jeden rok a mohol by sa použiť len na vzdelávacie príležitosti schválené 
príslušnými národnými vládami. Alternatívne by ŠPTK mohli požiadať o konkrétnu príležitosť na 
vzdelávanie krytú z rozpočtu. Takýto program by bol mimoriadne prospešný hlavne pre tých, ktorí to 
najviac potrebujú, ako napríklad ženy alebo osoby pod nejakou formou medzinárodnej ochrany. 
 
Možnosti profesionálneho rozvoja by mohli zahŕňať aj systematický prístup ku kariérovému 
poradenstvu. Poradenský program by mal štátnym príslušníkom tretích krajín poskytnúť konkrétne 
informácie a realizovateľné kroky na premenu ich zručností na ekvivalentné zamestnanie. Zatiaľ čo 
existujúce kariérne služby ponúkajú informácie o miestnom trhu práce a existujúcich príležitostiach, je 
dôležité ísť nad rámec informačnej pomoci a zamerať sa na rozvoj špecifických zručností a schopností. 
Kariérne služby by navyše mali zahŕňať aj získavanie nových kontaktov a sociálneho začlenenia. 
 
Je tiež dôležité, aby boli príležitosti na profesionálny rozvoj a iniciatívy na rozvoj kariéry ponúkané aj 
mimo veľkých miest, pokiaľ v danej oblasti žije dostatočný počet štátnych príslušníkov tretích krajín. 
Tieto služby by mali byť porovnateľné a podporované dlhodobými inštitucionálnymi finančnými 
zdrojmi (a nie ad hoc projektami). Mali by sme si tiež uvedomiť výzvy, ktorým čelia rôzne skupiny ŠPTK. 
Napríklad bariéry, ktorým čelia migrantky, majú často oveľa závažnejší charakter ako bariéry, ktorým 
čelia migranti. Programy by preto mali byť prispôsobené príslušnému publiku, čím by sa podporovalo 
začlenenie vo všetkých skupinách. Napokon, prepojenie jazykovej výučby, kariérového poradenstva a 
profesionálneho rozvoja by bolo taktiež užitočné. Zručnosti vyvinuté prostredníctvom každého z týchto 
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programov na seba často nadväzujú. Kombinácia služieb prostredníctvom systematického programu 
by mohla zvýšiť efektivitu. 
 
Tieto alokácie považujeme za investície do potenciálu štátnych príslušníkov tretích krajín a veríme, že 
prinesú značné výnosy. Uvedomujeme si však, že takýto program si vyžaduje značné investície. Možno 
by tento program bol ekonomicky ešte výhodnejší, ak by sa možnosti ďalšieho vzdelávania priamo 
prepojili s nedostatkom na miestnych trhoch práce – napr. ak sa rozpočet použije na prípravu pozícií, 
ktoré nemajú dostatok pracovníkov. Napokon, aj keď ďalšie vzdelávanie môže zahŕňať rozmanitosť 
programov, predpokladáme, že zamestnávatelia budú zohrávať aktívnu úlohu pri formulovaní tejto 
politiky. Zamestnávatelia by konkrétne mohli pomôcť identifikovať zručnosti a kvalifikácie potrebné na 
prácu v príslušnej krajine. Následne by sa na týchto perspektívach mohli založiť vzdelávacie príležitosti. 
 
Pokiaľ ide o hodnotenie, navrhujeme, aby štátni príslušníci tretích krajín museli súhlasiť s poskytovaním 
spätnej väzby v rôznych fázach vzdelávania, inak nebudú mať prístup k financiám. Takto by boli 
motivovaní poskytovať údaje o tom, či im možnosti ďalšieho vzdelávania pomohli pri zabezpečení 
zamestnania alebo nie. Hodnotenie by sa mohlo uskutočniť prostredníctvom prieskumov alebo diskusií 
v cieľových skupinách. Ďalším ukazovateľom úspechu by bol počet ŠPTK zapísaných na kurzy ďalšieho 
vzdelávania. 
 
Slovensko: Nedostatok lacných a dostupných programov ďalšieho vzdelávania pre ŠPTK je problémom 
aj na Slovensku. V súčasnosti sú takéto hodiny ponúkané väčšinou v slovenskom jazyku, ojedinele v 
angličtine. Tieto programy navyše nemajú systematický zdroj financovania a kurzy sú často celé 
financované účastníkmi. Rozšírením a usporiadaním tohto systému by sa teda zabezpečila dostupnosť 
a konzistentnosť. V konečnom dôsledku by takýto systém bol prínosom pre sociálnu a ekonomickú 
integráciu ŠPTK na Slovensku. 
 
Predpokladáme, že toto odporúčanie bude formálne uvedené vo dvoch kľúčových vládnych 
stratégiách: (1) v Stratégii ľudských zdrojov pod Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR; (2) v 
Stratégii celoživotného vzdelávania v gescii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Formálne 
definovanie problémov a potrieb štátnych príslušníkov tretích krajín v oblasti ďalšieho vzdelávania by 
malo pomôcť pri tom, aby sa politické riešenia stali súčasťou celkovej integračnej stratégie Slovenskej 
republiky. 
 
Odporúčanie 4: Programy integrácie zamestnávateľmi 
 
Naša analýza tiež ukázala, že systémy podpory po zamestnaní by sa pre štátnych príslušníkov tretích 
krajín mohli rozšíriť. Po ich zamestnaní sa zamestnávatelia stanú hlavným zdrojom poradenstva nielen 
v administratívnych procesoch, ale aj v iných, praktickejších otázkach (napr. v bývaní). Pre ŠPTK a ich 
zamestnávateľov je dôležité porozumieť konkrétnym prekážkam spojených s ich zamestnávaním a s 
multikultúrnymi pracoviskami. Preto navrhujeme dve súvisiace iniciatívy: (1) vytvorenie pozície 
špecializovaného poradcu; (2) systém komplexného medzikultúrneho vzdelávania vo firmách 
zamestnávajúcich ŠPTK. 
 
Mnohé firmy v analyzovaných krajinách chcú zamestnať ŠPTK, ale odrádzajú ich neefektívne a 
komplikované byrokratické procesy a zložitá legislatíva spojená s týmito nábormi. Štátnym 
príslušníkom tretích krajín, ktorí sú nakoniec zamestnaní, môže okrem toho chýbať poradenstvo, kým 
sa adaptujú na svoje nové pozície. Preto odporúčame vytvorenie samostatnej pracovnej pozície vo 
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veľkých firmách, ktorá by výslovne podporovala zamestnávanie ŠPTK a pomáhala im pri orientácii v 
byrokratických procesoch. 
 
Zodpovednosť za takéto záležitosti vo všeobecnosti prináleží oddeleniam ľudských zdrojov. Tieto 
oddelenia však majú iné, primárne povinnosti, ktoré nezahŕňajú konkrétne zamestnávanie ŠPTK. 
Okrem toho, vzhľadom na zložitú a rozvíjajúcu sa povahu predpisov týkajúcich sa migrácie a 
zamestnanosti, oboznámenie sa s touto oblasťou si vyžaduje veľkú pozornosť. Z týchto dôvodov 
navrhujeme, aby spoločnosti zvážili vytvorenie špecializovanej pozície zameranej na pomoc 
spoločnosti aj štátnym príslušníkom tretích krajín pri navigácii v byrokratických procesoch. 
 
Predpokladáme, že táto pozícia vznikne na oddeleniach ľudských zdrojov. Pracovník na tejto pozícii 
bude využívať externé informačné zdroje a bude špecializovaným odborníkom v oblasti migračnej 
legislatívy, kariérneho rozvoja a bude mať odborné znalosti z pracovného práva. Samozrejme, skutočná 
náplň práce a zodpovednosti spadá do kompetencie príslušných zamestnávateľov. Dúfame, že takáto 
pozícia môže poslúžiť ako pomoc pre ŠPTK zamestnaných vo firmách. V ideálnom prípade by ŠPTK mali 
mať možnosť obrátiť sa na tento úrad s otázkami ohľadom legislatívnych a byrokratických postupov, 
ako aj logistických otázok týkajúcich sa života v hostiteľskej krajine. 
 
Uvedomujeme si, že financovanie novej pozície môže byť pre mnohé spoločnosti veľkým problémom. 
Preto očakávame, že implementácia tejto politiky bude realizovateľná prevažne pre nadnárodné 
korporácie alebo väčšie domáce firmy. Avšak vzhľadom na to, že tieto firmy zamestnávajú značný počet 
štátnych príslušníkov tretích krajín, očakávame značné výhody. Napokon, firmy, ktoré vytvoria takúto 
pozíciu, budú môcť samy zhodnotiť, či sa implementácia tejto politiky oplatila. 
 
Po druhé navrhujeme, aby firmy zaviedli komplexný program interkultúrneho vzdelávania pre 
zamestnancov. Dúfame, že ako súčasť tohto interkultúrneho vzdelávania motivujeme zamestnávateľov, 
aby vytvorili mentorské programy, ktoré spoja zamestnancov pochádzajúcich z tretích krajín s 
miestnymi kolegami, čím napomôžu sociálnej integrácii ich pracovnej sily. Zamestnávatelia by 
ponúknutím mentorstva a vynaložením úsilia na budovanie multikultúrneho pracovného prostredia 
pracovali na ich integrácii a networkingu.  
 
 
Keď si štátny príslušník tretej krajiny zabezpečí zamestnanie v spoločnosti, ktorá má zavedený tento 
systém podpory integrácie na pracovisku, bude mu ponúknutý mentor, ktorý ho prevedie internými 
postupmi spoločnosti a podporí ho v počiatočných fázach integrácie do pracoviska. Tento proces by 
zahŕňal informovanie novoprihlásených ŠPTK o všetkých interných postupoch a ponúknutie opisu 
týchto postupov v angličtine (alebo inom jazyku, zrozumiteľnom pre obe strany). Po mentoringu by 
nasledovali teambuildingové aktivity, ktoré podporujú kultúrnu rozmanitosť, vytvárajú príjemné 
prostredie a otvárajú priestor pre kultúrnu výmenu medzi zamestnancami. 
 
Táto interkultúrna podpora by sa mala opakovať v rámci interného riadiaceho tímu a administratívy 
ľudských zdrojov. Mala by napríklad existovať väčšia flexibilita pri organizovaní sviatkov pre ŠPTK, ktorí 
môžu mať odlišné náboženské zvyky. V neposlednom rade by manažment alebo iní lídri v rámci 
spoločnosti, pokiaľ ide o budovanie vzťahu so ŠPTK, mali zvážiť modelovanie vhodných praktík pre 
iných zamestnávateľov, ktorí sa nedávno pripojili k pracovnej sile v spoločnosti. 
 
Okrem vyššie uvedených krokov by spoločnosti, ktoré majú viac skúseností so zamestnávaním štátnych 
príslušníkov tretích krajín, mohli organizovať jazykové kurzy. Tým, že spoločnosť ŠPTK ponúka možnosť 
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naučiť sa miestny jazyk, poskytuje im dodatočný nástroj pri budovaní kontaktov a posilňovaní svojich 
medziľudských a komunikačných zručností. Tieto programy možno hodnotiť prostredníctvom miery 
účasti a mechanizmov spätnej väzby, ktoré od ŠPTK a ich mentorov žiadajú. 
 
Dôležité je, že implementácia tohto odpočúvania prísne závisí od vôle firiem, ktoré zamestnávajú 
štátnych príslušníkov tretích krajín. Nedostatok zdrojov, či už finančných alebo ľudských, môže byť 
prekážkou implementácie systému integrácie na pracovisku. Prostredníctvom fondov a iniciatív EÚ sa 
však firmy môžu zapojiť do programov, ktoré podporujú kultúrnu rozmanitosť a jej význam na 
pracovisku. Pre mnohé spoločnosti môže byť takéto riešenie východiskom. Tým, že tieto spoločnosti 
ukážu, aká prospešná môže byť kultúrna rozmanitosť na pracovisku, budú v konečnom dôsledku nielen 
atraktívnejšie na trhu, ale pritiahnu aj ďalších kvalifikovaných ŠPTK. Tieto výhody môžu byť dostatočné 
na to, aby podnietili spoločnosti prijať takéto programy. 
 
Slovensko: Podobne ako v iných krajinách v tejto analýze, ani medzi slovenskými firmami neexistuje 
systémové úsilie v oblasti programov integrácie. Ak takéto programy existujú, realizujú sa ad-hoc 
spôsobom a len medzi väčšími nadnárodnými firmami. Menším zamestnávateľom tieto programy úplne 
chýbajú. Vo všeobecnosti majú tieto programy dve formy: (1) multikultúrne tréningy, kde odborníci 
diskutujú o výhodách a výzvach práce na multikultúrnom pracovisku; (2) malé príspevky, ktoré môžu 
zamestnanci použiť na integračné účely (najčastejšie na kurzy slovenského jazyka). Niektoré firmy 
podporujú integráciu aj prostredníctvom „buddy“ systému, v rámci ktorého sú noví zamestnanci spojení 
so svojím slovenským mentorom, ktorý im má uľahčiť život na Slovensku. 
 
Na realizáciu takejto politiky v Slovenskej republike (a vzhľadom na to, že vytvorenie špecializovanej 
stálej pozície na koordináciu nemusí byť pre mnohé firmy realizovateľné) navrhujeme spoločnostiam 
partnerstvo s mimovládnymi organizáciami pôsobiacimi v oblasti integrácie migrantov. Mnohé z týchto 
organizácií majú skúsených zamestnancov pripravených viesť workshopy alebo školenia v rôznych 
firmách. 
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