
7 OTÁZOK A ODPOVEDÍ  
O ZAISTENÍ
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Čo je zaistenie?

Zaistenie je pozbavenie osobnej slobody, ktoré sa uplatňuje voči 
cudzincom, ktorí sú na Slovensku bez povolenia na pobyt,  
alebo žiadajú o azyl.  Migrácia bez povolenia nie je trestný čin, ale 
priestupok a je to jediný priestupok, za ktorý môže byť človek  
zavretý. Cieľom zaistenia je príprava a realizácia vyhostenia  
do krajiny pôvodu alebo tranzitu alebo do krajiny, ktorá je podľa 
tzv. Dublinského systému zodpovedná za posúdenie žiadosti  
o azyl. Žiadatelia o azyl môžu byť zaistení, kým sa zistia hlavné 
dôvody ich žiadosti o azyl alebo aby sa predišlo úteku, ak bola 
žiadosť o azyl zrejme podaná iba v úmysle zabrániť bezprostredne 
hroziacemu vyhosteniu.

Zaistenie pripomína väzenie, sú v ňom väčšinou len policajti,  
na oknách a na chodbách sú mreže a okolo plot s ostnatým drô-
tom a nikto z neho nemôže voľne odísť. Ľuďom v zaistení odoberú 
osobné veci, vrátane mobilov. Nemajú prístup na internet.  
V najhoršom prípade tam môžu stráviť až jeden a pol roka. Rodiny 
s deťmi môžu byť zaistené až na dobu 6 mesiacov.
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Prečo sú rodiny s deťmi zaistené?

Deti sú zaisťované z rovnakého dôvodu ako dospelí. Cestujú  
s rodičmi alebo inými príbuznými, a nemajú doklady, ktoré by  
im umožňovali prekračovať medzinárodné hranice. V roku 2015  
a 2016 k nám takto prišlo a zaistených bolo 451 detí s rodinami, 
najmä z Afganistanu a Sýrie. Keď sú do zaistenia umiestnení  
rodičia, sú tam s nimi umiestnené aj ich deti, aby nedošlo k rozbi-
tiu rodiny. 

Avšak, deti sú v prvom rade deťmi. Spôsob, akým prídu na Sloven-
sko si vybrať nemohli. Zákony, medzinárodné dohovory aj základná 
logika nám hovoria, že v prípade ak ide o dieťa, všetky konania by 
sa v prvom rade mali riadiť princípom najlepšieho záujmu dieťaťa. 
Preto by deti nemali trpieť kvôli správaniu rodičov, ale malo by sa 
postupovať tak, ako je to najlepšie pre dieťa.

Výbor OSN pre práva dieťaťa opakovane skonštatoval, že zaistenie 
nikdy nie je v najlepšom záujem dieťaťa a v r. 2016 odporučil Slo-
vensku, aby doterajšiu prax zlepšilo. Preto zaistenie detí nemožno 
ospravedlniť potrebou zaistiť ich dospelých príbuzných a tvrdením, 
že zaistenie je jediným spôsobom ako zachovať jednotu rodiny, ale 
musíme hľadať iné riešenia, ktoré pomôžu dosiahnuť cieľ bez toho, 
aby deti museli byť zaistené. 
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V akých podmienkach sú rodiny s deťmi 

umiestnené?

Zaistenie pripomína väzenie. Na oknách a na chodbách sú mreže, 
okolo je plot s ostnatým drôtom, všade vás odprevádzajú policajti. 
Denný režim každého človeka je určovaný režimom v zariadení 
a to sa vzťahuje aj na rodiny s deťmi. Prístup na čerstvý vzduch 
majú všetci, rovnako dospelí aj deti, len dvakrát denne po dobu 
jednej hodiny. Prístup k návštevám majú raz za tri týždne. Prístup 
ku komunikácii cez internet alebo telefón je obmedzený.

Deti s rodinami majú niektoré podmienky špeciálne prispôsobené. 
Rodina býva spolu, v spoločnej izbe. Deti navštevujú rôzne  
neformálne vzdelávacie aktivity v zaistení, do školy nechodia.  
Ostatné podmienky v zaistení sa pobytu osobitne neprispôsobujú 
a od podmienok pre dospelých sa nelíšia. 
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Aký dopad má zaistenie na deti?

Bez ohľadu na podmienky, v ktorých sú deti držané, viaceré štúdie 
ukázali, že zaistenie má zásadne negatívny dopad na zdravie detí 
a ich vývoj. Dokonca aj veľmi krátka doba zaistenia môže mať ne-
gatívny vplyv na duševnú a fyzickú pohodu dieťaťa a môže narušiť 
jeho kognitívny vývoj. Deti v zaistení sú vystavené riziku depresie  
a úzkosti, často vykazujú príznaky zodpovedajúce post traumatickej 
stresovej poruche, akými sú nespavosť, nočné mory a pomočova-
nie. Pocity beznádeje a frustrácie sa môžu prejaviť v násilí voči sebe 
samému alebo iným. Správy poukázali aj na značné nedorozumenia 
medzi dospelými a deťmi nachádzajúcimi sa v zaistení. Zaistenie má 
negatívny dopad aj na súdržnosť a fungovanie rodinných vzťahov.
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Čo je cieľom zaistenia a aké sú miernejšie 

opatrenia?

Cieľom zaistenia cudzincov je zabezpečiť, aby počas rozhodovania 
o ich žiadosti o azyl, alebo kým sa pripraví ich vyhostenie  
z územia Slovenska, cudzinci spolupracovali so štátnymi orgánmi, 
a aby bolo známe miesto ich pobytu. 

Zákon uprednostňuje dosiahnutie tohto cieľa spôsobom, ktorý 
nezahŕňa pozbavenie osobnej slobody, napríklad prikázaním 
pobytu v azylovom tábore, pravidelným hlásením sa na polícii 
alebo zložením finančnej kaucie. Tieto riešenia voláme miernejšie 
opatrenia. Zaistenie prichádza do úvahy len ako posledná 
možnosť, ak je zrejmé, že miernejším opatrením sa nedosiahne 
cieľ – spolupráca cudzinca so štátnymi orgánmi. 

S ľuďmi, voči ktorým je uložené miernejšie opatrenie je potrebné 
citlivo pracovať a otvorene komunikovať. Skúsenosti potvrdzujú,  
že potom neutekajú a spolupracujú so štátnymi orgánmi   
na riešení svojej situácie.
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Prečo nie sú uplatňované  

miernejšie opatrenia? 

V praxi sa miernejšie opatrenia využívajú minimálne. Cudzinec 
musí preukázať, že má 56 eur na deň na osobu na každý deň po-
bytu  mimo zaistenia. Pre rodiny s deťmi a  iné zraniteľné osoby 
býva toto príliš finančne náročne. 

Pre zaistenie cudzincov máme na Slovensku dve zariadenia.  
Pre uplatnenie miernejších opatrení nie sú vytvorené materiálne 
podmienky, konkrétne ubytovanie, stravovanie a prístup k zdra-
votnej starostlivosti.  

Miernejšie opatrenia sú dostupné len pre toho, kto má príbuzných, 
či známych, ktorí sa o neho postarajú, alebo má dostatočné fi-
nančné zabezpečenie. Pre všetkých ostatných ostáva len posledná 
možnosť – zaistenie. Ak by štát vytvoril podmienky pre uplatnenie 
miernejších opatrení, pomoc takémuto človeku by mohla poskyt-
núť  aj  mimovládna alebo charitatívna organizácia. 
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Čo chceme dosiahnuť?

Našim cieľom nie je úplne zrušiť zaistenie cudzincov. Uznávame, 
že niekedy môže byť takéto opatrenie primerané konkrétnej  
situácii. Deti by však za žiadnych okolností nemali byť s rodičmi 
umiestňované do zaistenia, ak tak len naozaj výnimočne na veľmi 
krátku dobu (rátanú v hodinách/dňoch). 

Je tu priestor pre to, aby sa miernejšie opatrenia uplatňovali  
v prípadoch rodín s deťmi a iných zraniteľných osôb oveľa častej-
šie. Preto sa usilujeme o to, aby štát v spolupráci s mimovládnymi 
organizáciami vytvoril podmienky, ktoré umožnia využívanie 
miernejších opatrení aj pre rodiny s deťmi a zraniteľné osoby. Mys-
líme tým najmä upustenie od neprimerane vysokého finančného 
zabezpečenia, ubytovanie a zabezpečenie zdravotnej starostlivosti. 

Naša skúsenosť  potvrdzuje že tieto opatrenia môžu byť účinné  
a vedú k rešpektovaniu zákonov a povinností, nie k ich porušova-
niu.

Podporené Nadáciou pre deti Slovenska


