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Zoznam skratiek 
 
ADN – Asistovaný dobrovoľný návrat 
AV – Administratívne vyhostenie 
COI – informácie o krajine pôvodu 
ČŠ – členský štát 
ES – Európske spoločenstvo 
EDOĽPZS – Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd 
ESĽP – Európsky súd pre ľudské práva 
EÚ – Európska únia 
FRA – Agentúra Európskej únie pre základné práva 
HRL – Liga za ľudské práva 
IKP – informácie o krajine pôvodu 
IOM – Medzinárodná organizácia pre migráciu 
IS – informačné systémy 
MÚ MV SR – Migračný úrad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
MVO – mimovládna organizácia 
MV SR – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
MZV SR – Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 
NS – Návratová smernica 
OA PZ – Oddelenie azylu Policajného zboru 
OCP PZ – Oddelenie cudzineckej polície Policajného zboru 
OHK PZ – Oddelenie hraničnej kontroly Policajného zboru 
PZ – Policajný zbor 
P PZ – Prezídium Policajného zboru 
RHCP – Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície 
SIS – Schengenský informačný systém 
SR – Slovenská republika 
SDEÚ – Súdny dvor Európskej únie 
ŠPTK – štátny príslušník tretej krajiny 
TZ – Trestný zákon 
ÚHCP P PZ – Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru 
UNHCR – Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov 
ÚPZC – Útvar policajného zaistenia pre cudzincov 
USA – Spojené štáty americké 
ZPC – Zákon č. 404/2011 Zb. o pobyte cudzincov platný v čase vypracovania tejto správy 
ZSK – Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  – Správny poriadok 
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Zhrnutie 

 
Táto správa prináša informácie o slovenskej návratovej politike a praxi. Hodnotí zákony 
a prax na základe noriem, ktoré stanovuje medzinárodné právo v oblasti ochrany ľudských 
práv, ako aj Návratová smernica Európskej únie. 
 
Cieľom Návratovej smernice je zabezpečiť zavedenie účinnej návratovej politiky v členských 
štátoch EÚ vybudovanej na spoločných normách, ktorá zaisťuje humánny návrat osôb 
s plným rešpektovaním ich základných práv a dôstojnosti. Návratová smernica upravuje 
prijatie rozhodnutí o návrate, dobrovoľný návrat, nútený návrat, odklad odsunu, uloženie 
zákazu vstupu, procedurálne ochranné opatrenia, zaistenie štátnych príslušníkov tretích 
krajín za účelom ich odsunu a podmienky zaistenia. 
 
Uplatňujú sa aj ďalšie medzinárodné normy, ako je „Dvadsať usmernení o nútenom návrate“ 
Výboru ministrov Rady Európy, normy Európskeho výboru na zabránenie mučeniu 
a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu. Okrem toho návrat a odsun 
menovaných štátnych príslušníkov tretích krajín musia byť v súlade s Dohovorom o ochrane 
ľudských práv a základných slobôd zo 4. novembra 1950 a s jurisprudenciou Európskeho 
súdu pre ľudské práva. 

Výskum sa uskutočnil vo forme analýzy slovenského systému návratu štátnych príslušníkov 
tretích krajín prostredníctvom hodnotenia právneho rámca, správnej praxe a jurisprudencie 
súdov. Štúdia analyzuje implementáciu Návratovej smernice v SR a súlad právnych noriem 
a praxe s medzinárodnými normami. Treba spomenúť, že návrh zákona, ktorým sa mení 
Zákon o azyle, ako aj Zákon o pobyte cudzincov je od konca marca 2015 v druhom čítaní 
v Národnej rade SR. Tento návrh sa nijako významne nedotýka ustanovení týkajúcich sa 
Návratovej smernice, keďže zákon zabezpečí transpozíciu revidovaných azylových smerníc 
EÚ. Menia sa teda ustanovenia o zaistení, ale väčšinou vo vzťahu k žiadateľom o azyl. 

Transpozíciou Návratovej smernice v Slovenskej republike sa zákon a politika vo 
všeobecnosti uviedli do súladu s normami požadovanými minimálnymi štandardmi EÚ. 
Vďaka tomuto procesu slovenské orgány zaviedli úplne nový právny inštitút, ako sú 
alternatívy k zaisteniu. Legislatíva teraz stanovuje bezplatnú právnu pomoc pri podaní 
odvolania proti rozhodnutiu o návrate. Dobrovoľné splnenie povinnosti opustiť SR má 
prednosť pred núteným vyhostením z krajiny. Legislatíva obsahuje niekoľko ustanovení, 
ktoré umožňujú zmierniť najprísnejšie opatrenia z dôvodu zlúčenia rodiny alebo ochrany 
zraniteľných osôb. 

No na druhej strane zákon definuje rôzne inštitúty návratovej politiky, ako sú alternatívy 
k zaisteniu, určenie lehoty pre dobrovoľný návrat, zrušenie zákazu vstupu, atď. ako 
záležitosti, ktoré sú v právomoci polície. V dôsledku toho sa tieto nechápu ako individuálne 
práva alebo oprávnenia cudzincov, o ktoré by mohli žiadať. Aj keď cudzinec urobí všetko, čo 
je v jeho silách, aby splnil podmienky stanovené zákonom pre uplatnenie takéhoto inštitútu, 
iba polícia je oprávnená rozhodnúť, či je uplatnenie takéhoto opatrenia v jednotlivých 
prípadoch vhodné alebo nie. Takáto politika je však mierne krátkozraká, keďže nie je 
schopná motivovať a využívať ochotu cudzincov splniť si povinnosti. Splnenie povinností má 
prednosť, keďže je to najmenej škodlivá a finančne najvýhodnejšia možnosť. 
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 Úvod 

 
Táto správa vznikla ako výsledok 18-mesačného projektu, ktorý realizovali 3 organizácie 
z nasledujúcich krajín: Lotyšsko1, Litva2 a Slovensko3: „Rozvoj dobrej praxe: Podpora súladu 
s Návratovou smernicou v Lotyšsku, Litve a na Slovensku”, ktorý spolufinancovala Európska 
únia. Projekt stavia na dlhodobej spolupráci týchto krajín, ktorá začala v roku 2010 v rámci 
projektu „Kroky k slobode. Monitorovanie zaistenia a presadzovanie alternatív k zaisteniu 
žiadateľov o azyl v Lotyšsku, Litve, Estónsku, Slovensku a v Českej republike“, 
spolufinancovanom Európskou úniou. V tom čase bola uverejnená prvá slovenská štúdia 
o zaistení a alternatívach k zaisteniu4. Bola to úplne prvá štúdia uverejnená na Slovensku, 
ktorá poskytlá celkový prehľad otázky zaistenia a alternatív k zaisteniu na Slovensku. Projekt 
takisto pomohol úspešne podporiť začlenenie alternatív k zaisteniu prisťahovalcov do 
slovenskej legislatívy v oblasti prisťahovalectva5. 
 
Úspešná spolupráca v minulosti inšpirovala ďalšiu iniciatívu v tejto oblasti medzi 
mimovládnymi organizáciami, ktorá vyústila do uverejnenia tejto správy.  
 
Na Slovensku zostáva otázka návratu a zaistenia prisťahovalcov mimo rámca širšieho záujmu 
akademickej obce a právnych expertov či verejných činiteľov, vrátane politikov. O odborné 
vedomosti sa takmer výlučne delia právne profesie, ktoré pracujú buď ako právni poradcovia 
zaistených jednotlivcov; sudcovia, ktorí rozhodujú o odvolaniach, alebo policajti, ktorí 
rozhodujú o návrate a zaistení jednotlivca. Preto je počet odborníkov na návrat a zaistenie 
na účely návratu na Slovensku obmedzený a väčšina odborných debát prebieha na súde 
alebo pri rokovaniach o novom zákone. Toto vedie k situácii, keď MVO a právnici pracujúci 
pre/s MVO sú hnacími motormi zmeny v oblasti zaistenia na účely návratu. 
 
Z týchto dôvodov projekt vytvoril pre právnikov jednu z mála príležitostí stretávať sa 
a diskutovať o otázkach súvisiacich s návratom a zaistením mimo bežných miest stretnutí, 
podeliť sa o svoje vedomosti a skúsenosti a získavať inšpiráciu z iných krajín s vybranými 
najlepšími postupmi, ktoré navštívili počas obdobia realizácie projektu. 
 
Dôležité je, že tentoraz sme sa chceli zamerať na celú problematiku návratovej politiky 
a praxe, nielen na zaistenia. Takisto sme venovali väčšiu pozornosť konkrétnym témam, ako 
je mechanizmus monitorovania nútených návratov, zaobchádzanie so zraniteľnými osobami 
(so skupinami osôb vyžadujúcimi osobitnú starostlivosť) a ďalšie presadzovanie alternatív 
k zaisteniu. Celkovým cieľom správy však bolo poskytnúť komplexný prehľad súladu 
s Návratovou smernicou z pohľadu medzinárodných a európskych noriem pre ľudské práva. 

                                                             
1  Lotyšské stredisko pre ľudské práva.  
2  Litovský Červený kríž. 
3  Liga za ľudské práva.  
4  Števulová, Z., Mittelmannová, M., Zaistenie a alternatívy k zaisteniu v Slovenskej republike., Národná 
správa, Bratislava, november 2011, ISBN: 978-80-971002-1-6, k dispozícii online 
[http://www.hrl.sk/sites/default/files/publications/zaistenie_a_alternativy_k_zaisteniu_v_slovenskej_republik
e_-_narodna_sprava.pdf].  
5  Článok 89 ZPC. 
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Správa bude v slovenskej aj anglickej verzii slúžiť právnym profesiám, policajtom, 
akademickej obci a odborníkom ako podklad pre ďalšie diskusie o rôznych aspektoch 
procesu návratu a zaistenia na účely návratu, a poskytne vybrané príklady dobrej praxe, ako 
aj usmernenie, ktoré má právnikov inšpirovať v ich budúcej práci a spolupráci. 
 
Štruktúra správy sleduje logiku postupov na účely návratu a poskytuje stručný prehľad 
relevantných zmien v oblasti práva a štatistických údajov o návratoch, opisuje príležitosti pre 
dobrovoľný návrat a nútené návraty, a poskytuje prehľad problematiky rozhodnutí o návrate 
a zákazov vstupu, vrátane procesných záruk pre jednotlivcov v konaniach o návrate. Potom 
sa zameriavame na otázku zaistenia na účely návratu, vrátane procesných aspektov, 
alternatív k zaisteniu a podmienok zaistenia. Nakoniec uvádzame prehľad mechanizmu 
monitorovania nútených návratov. Na konci správy sa nachádzajú závery a odporúčania 
adresované národným orgánom, právnym profesiám a iným zainteresovaným stranám 
s cieľom zlepšiť a presadzovať súlad s Návratovou smernicou a normami v oblasti ľudských 
práv. 
 
Pokiaľ ide o metodiku, použili sme kvalitatívne a kvantitatívne metódy. Pracovali sme 
s príslušnými štatistickými údajmi o migrácii na Slovensku, ktoré každý polrok pravidelne 
uverejňuje Ministerstvo vnútra. V rozsiahlej miere sme preskúmali zdroje príslušného práva 
a praxe EÚ, medzinárodných noriem týkajúcich sa zaistenia a vyhostenia, ako aj príslušnú 
jurisprudenciu. Na národnej úrovni sme ťažili z dlhodobého monitorovania konaní o zaistení 
a z veľkej databázy právnych a súdnych zdrojov. Stretli sme sa s viacerými zainteresovanými 
stranami a navštívili sme strediská pre zaistenie cudzincov. Študijné pobyty v Belgicku 
a Rakúsku boli veľmi užitočným zdrojom príkladov najlepších postupov. 
 
A v neposlednom rade by sme sa chceli poďakovať za pomoc a podporu našich kolegov 
a ochotu štátnych orgánov rozsiahlo odpovedať na naše otázky. Dúfame, že táto správa bude 
užitočným zdrojom pre všetky zainteresované strany alebo jednotlivcov, ktorí majú záujem 
o ďalší rozvoj systému návratu v SR. 
 

 Prehľad implementácie medzinárodných a európskych noriem 
v oblasti návratu 

 

2.1. Základné informácie 

2.1.1. Zmeny legislatívy 

 
Podmienky vstupu cudzincov na územie SR, podmienky odchodu cudzincov z územia SR, 
podmienky pobytu, vydávanie dokladov pre cudzincov, ako aj administratívne vyhostenie, 
zaistenie štátnych príslušníkov tretích krajín, atď. sú predmetom úpravy v Zákone o pobyte 
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cudzincov6. Zákon bol prijatý 22. novembra 2011 a vstúpil do účinnosti 1. januára 2012. 
Nahradil predchádzajúci Zákon č. 48/2002 Zb. o pobyte cudzincov.  
 
K transpozícii Návratovej smernice došlo už v priebehu účinnosti predchádzajúceho Zákona 
č. 48/2002 Zb. o pobyte cudzincov, ktorý sa mnoho ráz menil. Najmä novely, Zákon č. 
592/2009 Zb. ktorý vstúpil do účinnosti 1. januára 2010 a čiastočne 4. apríla 2010, a Zákon č. 
223/2011 Zb., ktorý vstúpil do účinnosti 20. júla 2011, boli tie, ktoré transponovali Návratovú 
smernicu EÚ do slovenskej vnútroštátnej legislatívy zmenou a doplnením predchádzajúceho 
zákona o pobyte cudzincov č.48/2002 Z.z.. Slovensko bolo teda jedným z prvých členských 
štátov EÚ, ktoré formálne splnili transpozičnú povinnosť, pričom transpozičná lehota bola 
najneskôr do 24. decembra 2010. Slovenská republika oznámila Európskej komisii plnú 
transpozíciu Návratovej smernice ešte pred uplynutím transpozičnej lehoty, ako spomína aj 
Komunikácia EK o návratovej politike EÚ.7 
 
Na druhej strane obsah transpozície NS do slovenskej vnútroštátnej legislatívy nebol 
uspokojivý, čo Slovensko aj priznalo v dôvodovej správe k návrhu nového Zákona o pobyte 
cudzincov z roku 2011. Viaceré dôležité právne inštitúty NS sa netransponovali, alebo ich 
implementácia nebola súhrnná. Preto sa vypracovanie úplne nového Zákona č. 404/2011 Zb. 
o pobyte cudzincov v zime 2011 chápalo ako možnosť a nástroj pre zlepšenie a presnejšiu 
transpozíciu NS. Úplná transpozícia Smernice v podmienkach Slovenskej republiky bola teda 
zavŕšená ku 1. januáru 2012, keď nový zákon vstúpil do platnosti.  
 
Transpozícia okrem iného viedla k zmenám ustanovení Zákona o pobyte cudzincov, ktoré 
definujú pojmy ,neoprávnený pobyt’ a ,štátny príslušník tretej krajiny‘. Štátny príslušník 
tretej krajiny je každý, kto nie je štátnym občanom Slovenskej republiky ani občanom EÚ. 
Osoby bez štátnej príslušnosti sa tiež považujú za štátnych príslušníkov tretích krajín8. Takisto 
stanovila definíciu asistovaného dobrovoľného návratu, rizika úteku a iných právnych 
inštitútov.9 
 
Zákon o pobyte cudzincov upravuje všetky konania a podmienky týkajúce sa vstupu, 
vycestovania, odchodu a administratívneho vyhostenia cudzincov. 
 
Podzákonné predsisy regulujú podmienky implementácie zákona o pobyte cudzincov vo 
forme nariadenia ministra vnútra o postupe pri umiestňovaní cudzincov do útvaru 
policajného zaistenia pre cudzincov do útvarov policajného zaistenia pre cudzincov 
č.26/2007, ktoré bolo doplnené v rokoch 2010 a 2012, ako aj vo forme príkazu riaditeľa 

                                                             
6  Od roku 2002 to bol Zákon č.48/2002 Zb., v roku 2011 ho nahradil nový Zákon č.404/2011 Zb. o 
pobyte cudzincov. 
7  Európska komisia: Komunikácia Komisie Rade a Európskemu parlamentu o Návratovej politike EÚ, 
Brusel, 28.3.2014, COM(2014) 199 final, str.12, 
Http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com%282014%290199_/com_c
om%282014%290199_en.pdf. 
8  Táto správa sa vzťahuje na štátnych príslušníkov tretích krajín, ale v texte správy takisto používame 
pojem „cudzinec“. Cudzinec sa definuje ako každý, kto nie je občanom Slovenskej republiky, čiže táto širšia 
kategória zahŕňa štátnych príslušníkov tretích krajín, ako aj občanov EÚ z ostatných členských štátov okrem 
Slovenska. 
9  Pre porovnanie s predchádzajúcou legislatívou, pozri: Mittelmannová, M., Števulová, Z.: Zaistenie 
a alternatívy k zaisteniu v Slovenskej republike, Bratislava 2011. 
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Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru č.54/2013, ktorý bol 
zmenený a doplnený v roku 2014, na zabezpečenie postupu vo veciach administratívneho 
vyhostenia cudzinca, zaistenia ŠPTK a dobrovoľného odchodu ŠPTK z územia Slovenskej 
republiky administratívnym vyhostením. Iné zákony, ktoré sú pre účely implementácie 
Smernice dôležité sú subsidiárne platné pravidlá všeobecného správneho konania podľa 
Správneho poriadku10 a súdny prieskum zákonnosti podľa Občianskeho súdneho poriadku11. 
Bezplatná právna pomoc pre ŠPTK v opravných konaniach súvisiacich s rozhodnutiami o 
návrate a zaistení je dostupná prostredníctvom Centra právnej pomoci a vzťahujú sa na ňu aj 
osobitné ustanovenia zákona o bezplatnej právnej pomoci.12 

V podmienkach Slovenskej republiky príslušný policajný útvar je zodpovedný za vydávanie 
idividuálnych rozhodnutí o administratívom vyhostení. Je na správnej úvahe jednotlivého 
policajného orgánu, či určí alebo neurčí lehotu na dobrovoľné vycestovanie, uloží zákaz 
vstupu, nariadi zaistenie alebo uloží iné alternatívne opatrenie nahrádzajúce zaistenie. 
Policajný útvar je základnou jednotkou Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia, 
Policajného zboru (ÚHCP P PZ), ktorý vecne zastrešuje Ministerstvo vnútra SR. Základné 
útvary sú buď oddelenia hraničnej kotroly, ktorých je pozdĺž slovensko-ukrajinskej hranice 10 
alebo 12 oddelení cudzineckej polície, ktorí majú na starosti zvyšok územia.  

V individuálnych prípadoch administratívneho vyhostenia príslušný policajný útvar je ten, 
ktorý zistí dôvody pre administratívne vyhostenie.13 V právomoci BABP sú na Slovensku dve 
zariadenia – útvary policajného zaistenia pre cudzincov – v Sečovciach (východné Slovensko) 
a v Medveďove (západná časť územia). Ich hlavnou úlohou je výkon rozhodnutí o zaistení 
ŠPTK, ako aj prispievať k úspešnému výkonu rozhodnutí o vyhostení.14 Odvolania proti 
rozhodnutiu o administratívnom vyhostení preskúmava nadriadený policajný orgán -  jedno 
zo štyroch riaditeľstiev hraničnej a cudzineckej polície.  

Rozhodnutia o zaistení preskúmava na prvom stupni Krajský súd v Bratislave a Krajský súd 
v Košiciach. Na druhom stupni rozhoduje ako odvolací súd Najvyšší súd SR. Bezplatnú právnu 
pomoc v opravných konaniach voči rozhodnutiam o vyhostení a rozhodnutiam o zaistení 
zabezpečuje Centrum právnej pomoci v rámci rozpočtovej kapitoly Ministerstva 
spravodlivosti SR. Právnu pomoc poskytuje prostredníctvom svojich vlastných právnikov, 
alebo na tento účel určí advokáta.  

Program asistovaných dobrovoľných návratov implementuje na Slovensku IOM – 
Medzinárodná organizácia pre migráciu. Nútený návrat môže monitorovať Ministerstvo 
vnútra SR ako aj mimovládne organizácie.  

                                                             
10 Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. 
11 Zákon č. 99/1963 Z.z. Občiansky súdny poriadok. 
12 Zákon č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní bezplatnej právnej pomoci pre osoby v materiálnej núdzi. 
13  Section 125 par. 2 of the ASF. 
14  Section 90 par. 2 and Section 92 of the ASF. 
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2.1.2. Všeobecné štatistické údaje15 
 
Aby sme určili kontext návratovej politiky v Slovenskej republike, treba najprv poskytnúť 
niekoľko štatistických údajov o celkovej situácii v oblasti migrácie na Slovensku.  
 
Žiadatelia o azyl, osoby s medzinárodnou ochranou 
 
Pokiaľ ide o príchod žiadateľov o azyl, v roku 2008 došlo k prudkému poklesu ich počtu. Kým 
v roku 2007 do Slovenskej republiky prišlo 2 642 žiadateľov o azyl, v roku 2008 ich bolo iba 
909. Počet žiadateľov o azyl nestúpol na 1 000 od roku 2008, práve naopak, ich počet 
ustavične klesal. V roku 2009 ich bolo 822, v rokoch 2010 a 2011 okolo 500. Po miernom 
poklese v roku 2012, keď 732 cudzincov požiadalo o azyl v Slovenskej republike, nasledoval 
v roku 2013 ďalší pokles na 441, a v roku 2014 na 331 žiadateľov o azyl. 
 
Ako vyplýva zo štatistických údajov, Slovenská republika neposkytuje medzinárodnú ochranu 
vo forme azylu alebo doplnkovej ochrany príliš veľkému počtu osôb. V rokoch 2008-2014 
slovenské orgány zvyčajne udelili azyl16 14 či 15 osobám ročne. Výnimkou boli roky 2008, keď 
azyl získalo 22 osôb, a 2012, keď azyl získalo až 32 osôb. V týchto dvoch rokoch azyl získalo 
viac osôb preto, lebo bol udelený väčším rodinám. 
 
Slovenské orgány boli omnoho veľkorysejšie pri poskytovaní doplnkovej ochrany 
cudzincom v núdzi. Oficiálne štatistické údaje však neuvádzajú koľko osôb požiadalo 
o predĺženie doplnkovej ochrany a koľkým bolo každý rok poskytnuté. 
 

Počet 
príjemcov 
doplnkovej 
ochrany 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 66 98 57 91 104 34 99 
 
Demografia žiadateľov o azyl, ktorí prichádzajú do Slovenskej republiky, je rozmanitá. Silne ju 
ovplyvňujú meniace sa migračné trasy. Nie sú nijaké prevládajúce národnosti prichádzajúce 
do Slovenskej republiky, ale Afgánci, Gruzínci a Vietnamci odjakživa patrili k žiadateľom 
o azyl v SR. Afgánci odjakživa dominovali v azylovom systéme – štatistické údaje za roky 
2008-2014 ukazujú, že Afgánci tvorili najväčšiu skupinu žiadateľov o azyl v SR s výnimkou 
roku 2012, keď ich vystriedali Somálci. Počet somálskych žiadateľov o azyl prichádzajúcich 
z Ukrajiny stúpa od roku 2010. V roku 2012 tvorili najväčšiu skupinu žiadateľov o azyl, 
dohromady ich bolo 222. 
 

                                                             
15 Štatistické informácie z oficiálnej správy, ktorú na svojej stránke každoročne uverejňuje ÚHCP P PZ, 
Štatistický prehľad legálnej a nelegálnej migrácie v Slovenskej republike za roky 2008-2014. Štatistická správa 
Migračného úradu Ministerstva vnútra SR za roky 2008-2014. EMN: Európska migračná sieť: Výročná správa o 
politikách v oblasti migrácie a azylu za roky 2008 – 2013, Eurostat. 
16  Azyl v slovenskom kontexte zahŕňa aj štatút utečenca podľa Dohovoru z roku 1951, azyl podľa Ústavy 
Slovenskej republiky, azyl z humanitárnych dôvodov a azyl pre účely zlúčenia rodiny. 



 

 12 

Regulárna migrácia 
 
Populáciu migrantov v SR tvorilo koncom roka 2014 76 715 cudzincov. Tento počet pomaly 
rástol každý rok a v roku 2014 cudzinci predstavovali 1,4% obyvateľstva našej krajiny. Len 
40% migrantov v SR, zhruba 30 000 cudzincov, sú štátni príslušníci tretích krajín. Hlavnými 
krajinami pôvodu štátnych príslušníkov tretích krajín s trvalým pobytom v SR k 31.12.2014 
boli Ukrajina (8 033 cudzincov), Srbsko (4 648), Ruská federácia (2 976), Vietnam (2 180), 
Čína (2 024), Kórejská republika (1 557) a USA (903). 
 
Neregulárna migrácia 
 
Údaje o neregulárnej17 migrácii by mali doplniť obraz o migrácii v SR. Od roku 2008 počet 
cudzincov zistených pri neregulárnom prekročení vonkajšej hranice, hranice s Ukrajinou, 
klesal z 994 v roku 2008 na 600 v roku 2009, 500 v roku 2010 a 400 v roku 2011. Po miernom 
zvýšení v roku 2012 na takmer 700 nasledoval pokles na 240 cudzincov v roku 2014. Na 
druhej strane počet zistených cudzincov s neregulárnym pobytom sa každý rok pohyboval 
okolo 1 000. V posledných rokoch pokles zadržaných cudzincov na hranici mohol viesť 
k tomu, že hraničná a cudzinecká polícia preorientovala svoju pozornosť na cudzincov 
s neregulárnym pobytom. Preto sa im podarilo zlepšiť výsledky dosahované pri zisťovaní 
cudzincov, ktorí zotrvávali na území SR bez povolenia. V roku 2013 sa zaznamenalo 389 
neregulárnych prekročení štátnej hranice a bolo zistených 693 cudzincov bez oprávnenia na 
pobyt. V roku 2014 došlo k 240 prípadom neregulárneho prekročenia štátnej hranice a zistilo 
sa 1 064 cudzincov, ktorí sa zdržiavali na území SR bez udeleného povolenia na pobyt.18   
 
Readmisné dohody 
 
Najúspešnejším nástrojom návratovej politiky v SR je readmisia. Readmisia je odovzdanie 
a prijatie cudzincov podľa readmisných dohôd, keď táto osoba predtým neregulárne 
prekročila štátnu hranicu Slovenskej republiky, alebo sa neregulárne zdržiavala na území 
krajiny po neregulárnom vstupe. Readmisné dohody platné a uplatňované v SR sú buď 
bilaterálne alebo readmisné zmluvy podpísané Európskou úniou. Momentálne v SR platí ešte 
22 bilaterálnych readmisných dohôd. Najpopulárnejšia je Dohoda medzi EÚ a Ukrajinou 
o readmisii osôb. 
 

Počet osôb 
vrátených na 
Ukrajinu 
prostredníctvom 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

                                                             
17  V oficiálnych štatistikách MV SR a aj v ZPC sa používajú pojmy „neoprávnená migrácia“, „neoprávnený 
pobyt“ a „neoprávnené prekročenie štátnej hranice“. Autori tejto publikácie však namiesto toho používajú 
pojmy „neregulárna migrácia“, „neregulárny pobyt“ a „neregulárne prekročenie štátnej hranice“.  
18 V roku 2012 skupina cudzincov, ktorí neregulárne prekročili hranicu do SR, alebo ktorí sa zdržiavali na území 
SR bez oprávenia na pobyt, pozostávala z 380 Ukrajincov, 287 Somálcov, 101 Moldavcov, 84 Afgáncov, 70 
Gruzíncov, 56 Rusov, 79 Konžanov, 39 Eritrejcov, 29 Srbov, 28 Líbyjcov, 24 Číňanov a 24 Vietnamcov, 22 
štátnych príslušníkov USA, a 20 Kórejcov. V roku 2013 to bolo 393 Ukrajincov, 120 Afgáncov, 61 Somálcov, 58 
Moldavcov, 57 Gruzíncov, 37 Rusov, 34 Eritrejcov, 24 Vietnamcov, 22 Srbov a 22 Sýrčanov, atď. V roku 2014 
kapitola štatistickej správy o neregulárnej migrácii uvádzala asi 550 Ukrajincov, 154 Afgáncov, 91 Kosovčanov, 
76 Sýrčanov, 56 Vietnamcov, 33 Rusov, 33 Srbov a ďalších. 
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readmisie 
 691 425 308 138 97 132 116 

 
Podľa readmisných dohôd boli odovzdaní cudzinci rôznych národností. Na Ukrajinu boli 
vrátení väčšinou Moldavci a Gruzínci. V roku 2008 bolo vrátených 243 Moldavcov a 136 
Gruzíncov, v roku 2011 53 Moldavcov a 10 Gruzíncov, v roku 2012 46 Moldavcov a 23 
Gruzíncov, v roku 2013 31 Moldavcov a 34 Gruzíncov, a tento trend skončil v roku 2014, keď 
neboli vrátení nijakí Moldavci a iba 5 Gruzínci. 
 
Na druhej strane sa návrat Afgáncov na Ukrajinu menil v závislosti od rôznych migračných 
trás z Afganistanu. V roku 2008 bolo na Ukrajinu vrátených 66 Afgáncov, v roku 2009 ich bolo 
47. V roku 2010 bolo na Ukrajinu vrátených 61 Afgáncov, v roku 2011 iba 11, v roku 2012 ich 
bolo 22, v roku 2013 5 afgánskych štátnych príslušníkov a v roku 2014 70 štátnych 
príslušníkov Afganistanu. Ostatní cudzinci pochádzali z rozličných krajín, ako sú Somálsko, 
Eritrea, Srbsko, Ruská federácia, Arménsko, Kosovo, Vietnam, Palestína, Mjanmarsko, Čína, 
Sýria, Pakistan, India, Bangladéš a Turecko. Každý rok bolo na základe readmisnej dohody 
vrátených do 10 Ukrajincov, v roku 2014 to bolo iba 7 Ukrajincov. 
 
V posledných rokoch sa stále viac uplatňuje readmisná dohoda s Maďarskom. V roku 2012 
Maďari prijali zo SR iba 6 cudzincov – 2 Macedónčanov, Nigérijčana, Mongola, Srba a občana 
Pobrežia slonoviny; v roku 2013 to už bolo 15 cudzincov – 6 Kosovčania, 5 Srbi, Sýrčan, 
Pakistanec, Bosniak a Juhoafričan, a v roku 2014 to bolo 39 cudzincov – 15 Sýrčanov, 13 
Kosovčanov, 2 Číňania, Afgánec, Vietnamec, Turek, Bosniak, Kolumbijčan, Kubánec, Líbyjčan, 
Mongol a Pakistanec. 
 
Podľa readmisnej dohody slovenské orgány v posledných rokoch vrátili do Českej republiky 
iba asi 5 osôb. 
 
Dobrovoľný odchod, asistovaný dobrovoľný návrat  
 
Ďalším nástrojom návratovej politiky, ktorý sa používa dosť často, je program asistovaných 
dobrovoľných návratov organizovaný Medzinárodnou organizáciou pre migráciu. Oficiálne 
štatistiky uvádzajú počet návratov podľa krajiny návratu a rôznych projektov. V rokoch 2005-
2011 okolo 100 až 150 cudzincov ročne využilo možnosť asistovaného dobrovoľného návratu 
s IOM. V roku 2012 celkovo iba 54 cudzincov využilo služby ADN (11 do Moldavskej 
republiky, 9 do Kosova, 8 do Vietnamu, po 4 do Arménska, Ruskej federácie, USA a Číny, 2 na 
Ukrajinu a po jednom do Gruzínska, Indie, Macedónska, Nepálu, Pakistanu, Srbska, Thajska 
a Turecka), v roku 2013 to bolo 50 (8 do Vietnamu, 7 na Ukrajinu, 6 do Číny a Moldavskej 
republiky, 5 do Indie, 4 do Arménska, 3 do Ruskej federácie, po 2 do Afganistanu, Iraku, 
Brazílie a Gruzínska a po jednom do Chorvátska, Kirgizska a Turecka). V roku 2014 sa 57 
štátnych príslušníkov tretích krajín vrátilo domov s pomocou IOM (11 do Vietnamu, 10 na 
Ukrajinu, 6 do Indie, po 3 do Gruzínska, Iraku, Macedónska, Mexika a Moldavska, po 2 do 
Kene, Turecka a Ruskej federácie a po jednom do Afganistanu, Brazílie, Číny, Egypta, 
Namíbie, Nigérie, Kosova, Srbska a Pakistanu). 
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Vo svojej štatistickej správe Slovenská republika neuvádza oficiálny počet rozhodnutí 
o administratívnom vyhostení s určením lehoty pre dobrovoľný odchod, ani počet tých, ktorí 
splnili túto povinnosť a vrátili sa dobrovoľne. 
 
Návrat podľa Nariadenia Dublin III. do Maďarska 
 
Tretím dôležitým nástrojom návratovej politiky v kontexte Slovenskej republiky je 
Nariadenie Dublin III. S poklesom počtu prichádzajúcich žiadateľov o azyl a počtu 
neregulárnych prekročení vonkajšej hranice, klesol aj počet prevozov podľa Dublinského 
nariadenia. V roku 2012 slovenské orgány vrátili zo SR 13 osôb do takých krajín, ako sú 
Rakúsko (3), Poľsko (2), Taliansko (2) a po jednej osobe do Maďarska, Českej republiky, 
Francúzska, Belgicka a Nórska. V roku 2013 slovenské orgány presunuli dokopy 43 cudzincov, 
až 23 do Maďarska, 6 do Rakúska, 4 do Rumunska, po 2 do Českej republiky a Francúzska, po 
jednom do Talianska, Švédska, Spojeného kráľovstva, Nemecka, Švajčiarska a Bulharska. 
V roku 2014 slovenské orgány presunuli 45 cudzincov do zodpovedných „dublinských krajín“, 
menovite 14 Sýrčania a 2 Afgánci boli vrátení do Bulharska, 21 osôb zo Sýrie, Afganistanu, 
Kosova, Kuby, Gambie, Guinee a Palestíny bolo vrátených do Maďarska, 3 osoby do Rakúska, 
2 do Nemecka a po jednej do Francúzska, Talianska a Holandska. 
 
Vyhostenie 
 
Roky 2005 až 2007 boli stabilné, pokiaľ ide o oficiálny počet rozhodnutí o vyhostení – okolo 
2700 každý rok. V roku 2008 došlo k výraznému poklesu – 1800 prípadov vyhostenia, a ich 
počet ďalej klesol v roku 2009 na 1235. Nasledujúce štatistické údaje vykazujú trvalý pokles 
počtu rozhodnutí o vyhostení. V roku 2010 slovenské policajné orgány rozhodli o 
administratívnom vyhostení v 903 prípadoch, v roku 2011 v 700 prípadoch. Oficiálne údaje 
hovoria o 571 rozhodnutiach o administratívnom vyhostení v roku 2012 (74 sa vzťahovalo na 
cudzincov s uloženým trestom vyhostenia), 643 v roku 2013 (111 v súvislosti s trestom 
vyhostenia) a 1027 v roku 2014 (100 v súvislosti s trestom vyhostenia). 
 
V roku 2011 bolo vydané rozhodnutie o vyhostení 361 Rakúšanov, ďalej 66 Moldavcov, 45 
Somálcov, 32 Rusov a po 20 až 30 osôb z Vietnamu, Turecka, Číny a Afganistanu. V roku 2012 
to bolo 249 Ukrajincov, 64 Moldavcov, 27 Gruzíncov a po 10 až 22 osôb z Ruskej federácie, 
Vietnamu, Číny, Kórejskej republiky, USA, Afganistanu, Líbye a Macedónska. V roku 2013 
slovenské orgány rozhodli o administratívnom vyhostení 277 Ukrajincov, 51 Moldavcov, 43 
Gruzíncov, 30 Afgáncov a po 10 až 20 osôb z Ruskej federácie, Vietnamu, Číny, USA, 
Macedónska, Srbska, Turecka a Indie. V roku 2014 sa počet rozhodnutí o administratívnom 
vyhostení Ukrajincov zdvojnásobil na 501 osôb, ďalej 75 Afgáncov, 34 Srbov, 31 Vietnamcov, 
29 Rusov, 25 Sýrčanov, 22 Kosovčanov, 21 Číňanov a po 10 až 22 osôb z Kórejskej republiky, 
USA, Líbye, Gruzínska, Maďarska, Rumunska, Českej republiky, Pakistanu, Palestíny a 
Macedónska. 
 
Je nevyhnutné pozrieť sa aj na počet vykonaných vyhostení, aby sme mohli posúdiť účinnosť 
návratovej politiky. Tento počet sa vzťahuje na všetkých cudzincov, ktorí opustili krajinu a ich 
odchod sa potvrdil. Oficiálna štatistická správa nerozlišuje, či ich odchod zo Slovenska bol 
dobrovoľný alebo nútený. Oficiálne štatistické údaje nerozlišujú rozhodnutia o AV, ktoré dali 
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prednosť dobrovoľnému odchodu a určili lehotu pre odchod. V štatistickej správe sa 
menovite uvádzajú iba asistované dobrovoľné návraty. 
 
Podľa oficiálnych štatistických údajov z roku 2009 sa vykonalo 953 rozhodnutí o AV, zatiaľ čo 
v roku 2010 to bolo 643 a v roku 2011 iba 576 rozhodnutí. V roku 2012 sa vykonalo 404 
vyhostení, z nich 268 na základe rozhodnutia o AV, 72 na základe uloženého trestu 
vyhostenia, 54 asistovaných dobrovoľných návratov a 10 prevozov podľa Dublinského 
nariadenia na základe rozhodnutia o AV. V roku 2013 sa vykonalo 432 vyhostení, ktoré 
možno rozdeliť na 264 výkonov rozhodnutí o AV, 111 uložených trestov vyhostenia, 50 
asistovaných dobrovoľných návratov a 7 prevozov podľa Dublinského nariadenia na základe 
rozhodnutia o AV. V roku 2014 slovenské orgány vyhostili 726 cudzincov z územia SR. Z tohto 
počtu bolo 562 cudzincov vyhostených na základe rozhodnutia o AV, 114 vyhostení súviselo 
s uloženým trestom vyhostenia, 57 cudzincov sa vrátilo dobrovoľne a 3 osoby boli vrátené 
podľa Dublinského nariadenia na základe rozhodnutia o AV. Zvýšenie počtu vyhostení 
vykonaných v roku 2014 možno vysvetliť zvýšením neregulárnej migrácie Ukrajincov. V roku 
2013 bolo vyhostených 209 Ukrajincov a v roku 2014 to bolo až 468 Ukrajincov. 
 
Zaistenie 
 
Útvary policajného zaistenia pre cudzincov predstavujú dôležitý nástroj a meradlo 
slovenskej návratovej politiky, ktorý umožňuje výkon rozhodnutí o administratívnom 
vyhostení. Počet zaistených osôb ustavične klesal od roku 2007, keď sa v útvaroch 
policajného zaistenia nachádzalo okolo 1100 cudzincov. Rok 2008 sa už vyznačoval prudkým 
poklesom počtu zaistených osôb, keď bolo zaistených 580 cudzincov. Miera zaistenia stále 
klesala do roku 2012, keď bolo zaistených iba 175 osôb. Tento počet sa zvýšil na 195 v roku 
2013 a 411 v roku 2014, čo odrážalo hlavne zmenu legislatívy, ktorá umožňovala zaistenie 
žiadateľov o azyl. 
 
Zloženie prípadov v útvaroch zaistenia bolo rôznorodé. V roku 2013 najviac zaistených 
pochádzalo z Ukrajiny – 43 osôb, potom zo Somálska – 17 osôb, po 13 osôb z Kosova a 
Pakistanu, 12 z Afganistanu, 11 zo Srbska a 10 z Vietnamu. V roku 2014 najväčšia skupina 
zaistených pochádzala z Kosova – 93 osôb, po nich nasledovala Sýria – 61 osôb a Afganistan 
– 50 osôb, ďalej 33 Ukrajincov, 29 Vietnamcov, 17 Indov, 12 Gruzíncov, 11 Somálcov, 11 
Alžírčanov a 10 Pakistancov. 
 
Útvary zaistenia realizujú opatrenia za účelom deportácie osoby, ale nie všetky 
administratívne vyhostenia si vyžadujú výkon vo forme zaistenia. Vďaka umiestneniu do 
útvaru zaistenia sa slovenským orgánom podarilo v rokoch 2008 a 2009 každoročne vykonať 
okolo 250 – 300 rozhodnutí o AV. V roku 2010 to bolo 160 a v roku 2011 iba 100. V roku 
2012 Slovensko vykonalo 72 vyhostení, readmisií a prevozov z útvarov zaistenia podľa 
Dublinského nariadenia, pričom v roku 2013 to bolo 107 vyhostení, readmisií alebo prevozov 
podľa Dublinského nariadenia.19 V roku 2014 to bolo 133 osôb, ktoré boli vyhostené, 

                                                             
19  Z 56 vyhostení vykonaných v roku 2013 bolo 32 na Ukrajinu, 8 do Vietnamu, 4 do Moldavska, 3 do 
Gruzínska, po 2 do Albánska, Tuniska a Srbska a po jednom do Číny, Arménska a USA. Z celkového počtu 44 
osôb v roku 2014 slovenské orgány vyhostili 19 Ukrajincov, 6 Vietnamcov, 5 Gruzíncov, 2 Albáncov a po jednej 
osobe z Angoly, Bosny a Hercegoviny, Líbye, Macedónska, Nigérie, Izraelu, Palestíny, Srbska a Turecka. 
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readmitované alebo prevezené do „dublinskej krajiny“ z jedného z dvoch útvarov zaistenia. 
Zaistení cudzinci sa takisto môžu rozhodnúť pre dobrovoľný návrat. V roku 2012 sa 28 osôb 
rozhodlo pre dobrovoľný návrat z útvaru zaistenia, v roku 2013 to bolo 20 a v roku 2014 32 
cudzincov. 
 
Význam zaistenia ako nástroja návratovej politiky možno merať porovnaním celkového počtu 
vykonaných vyhostení s počtom vyhostení vykonaných vďaka umiestneniu cudzinca do 
útvaru zaistenia. 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Celkový počet 
vykonaných 
vyhostení 

953 643 576 404 432 726 

Vyhostenia 
vykonané 
v útvare 
zaistenia 

300 160 100 72 107 133 

 
Na druhej strane možno posúdiť aj mieru zbytočných zaistení na základe počtu prepustených 
osôb – 95 v roku 2012, 62 v roku 2013 a 151 v roku 2014. Aby sme získali celkový obraz 
o praktikách pri zaisťovaní cudzincov, musíme spomenúť, že v roku 2012 47 zaistených 
cudzincov požiadalo o azyl, kým v roku 2013 to bolo 57 a v roku 2014 75 žiadostí o azyl 
podaných v útvare zaistenia. 
 

2.2. Dobrovoľný návrat a nútený návrat 

 
Podľa preambuly Návratovej smernice, ak neexistujú dôvody domnievať sa, že takéto 
rozhodnutie oslabí účel konania o návrate, dobrovoľný návrat by mal mať prednosť pred 
núteným návratom a mala by byť poskytnutá lehota na dobrovoľný odchod. Právna úprava 
v SR vo všeobecnosti dáva prednosť dobrovoľnému odchodu pred núteným návratom. Bolo 
to tak aj pred transpozíciou Návratovej smernice, hoci zameranie na dobrovoľný návrat20 
a jeho uprednostňovanie bolo omnoho silnejšie podľa predchádzajúcej legislatívy, ktorá 
dávala jasne prednosť dobrovoľnému vycestovaniu pred núteným návratom.21 Ak štátny 

                                                             
20  Slovenská legislatíva bežne používa pojem „návrat“ aj v situáciách, kde NS používa pojem „odchod“. 
V ZPC sa používajú pojmy „asistovaný dobrovoľný návrat“ a „splnenie povinnosti vycestovať“. Návrat sa chápe 
v súvislosti s príchodom do konkrétnej krajiny návratu a odchod sa chápe iba ako skutok opustenia územia SR. 
Rozhodnutie o AV je rozhodnutím o návrate a robí sa za účelom návratu do konkrétnej krajiny návratu, ak 
takúto krajinu možno stanoviť. V tejto správe používame tieto pojmy súbežne. 
21  Zákon č. 48/2002 Zb. o pobyte cudzincov vo verzii pred transpozíciou, platnou do 1.1.2010, v §56 
definoval AV ako rozhodnutie o skončení pobytu cudzinca s určením lehoty na jeho vycestovanie a času zákazu 
vstupu. Táto lehota nesmela presiahnuť 30 dní od vydania rozhodnutia. Zákon chránil najmä cudzincov, ktorým 
bola zamietnutá žiadosť o azyl, keďže ich povinnosť vycestovať bola zákonom stanovená ako maximálne 30 dní 
od právoplatnosti rozhodnutia o AV. Podľa predchádzajúcej legislatívy polícia zabezpečovala nútený návrat 
(výkon rozhodnutia o AV), ak cudzinec nevycestoval v lehote určenej v rozhodnutí o AV; alebo ak sa od začiatku 
dalo predpokladať, že bude mariť alebo sťažovať výkon rozhodnutia o AV, v prípade uplatňovania readmisnej 
dohody; alebo ak cudzinec nemohol vycestovať, pretože nemal platný cestovný doklad alebo prostriedky na 
vycestovanie (§59). Zákon naopak uvádzal, že rozhodnutie o AV sa nemá vykonať v situácii, keď cudzinec 
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príslušník tretej krajiny požiadal o asistovaný dobrovoľný návrat pred výkonom rozhodnutia 
o AV, policajný orgán nevykonal jeho odsun za predpokladu, že asistovaný dobrovoľný návrat 
sa uskutočnil do 90 dní. Predchádzajúca legislatíva vyžadovala určenie lehoty na dobrovoľný 
odchod ako povinnú súčasť rozhodnutia o AV na základe jeho právnej definície. V dôsledku 
toho mal dobrovoľný návrat jasne prednosť pred núteným návratom. 
 
Podľa predchádzajúcej legislatívy polícia zabezpečovala nútený návrat (výkon rozhodnutia 
o AV), ak cudzinec neopustil krajinu v lehote stanovenej v rozhodnutí o AV. 
 
Právny predpis pred transpozíciou dával prednosť dobrovoľnému odchodu pred núteným 
návratom. Takisto dával prednosť asistovanému dobrovoľnému návratu. Ak cudzinec 
požiadal o asistovaný dobrovoľný návrat pred výkonom rozhodnutia o AV, policajný orgán 
nevykonal jeho odsun za predpokladu, že asistovaný dobrovoľný odchod sa uskutočnil do 90 
dní.  
 
V súčasne platnej legislatíve bola preferencia dobrovoľného odchodu mierne podkopaná 
skutočnosťou, že ZPC definuje AV ako rozhodnutie s možnosťou stanovenia lehoty pre 
dobrovoľný odchod. 
 
Preto je určenie lehoty pre odchod upravené ako nepovinná časť rozhodnutia o AV. Ak 
policajný útvar neurčil lehotu pre odchod, vykoná rozhodnutie o AV.  
 
Zákon upravuje situácie, v ktorých nie je určená lehota pre odchod. To platí v prípadoch, keď 
možno predpokladať, že štátny príslušník tretej krajiny by utiekol alebo nejakým iným 
spôsobom maril či sťažoval výkon rozhodnutia o AV, najmä ak nemožno určiť jeho totožnosť, 
ak štátny príslušník tretej krajiny ohrozuje bezpečnosť štátu, verejný poriadok, verejné 
zdravie alebo práva a slobody iných, alebo ak sú splnené podmienky na zaistenie podľa §88 
ZPC22.  
Podľa nás takáto úprava nie je plne v súlade s článkom 7 (4) NS, keďže posledný dôvod nemá 
oporu v Návratovej smernici. Právna formulácia („... ak sú splnené podmienky na zaistenie 
podľa §88 ZPC“) vedie k situácii, keď pri určovaní lehoty na dobrovoľný odchod v rozhodnutí 
o AV policajný útvar priamo určuje, či existujú dôvody pre zaistenie štátneho príslušníka 
tretej krajiny podľa § 88 ZPC. Lehotu pre dobrovoľný odchod možno stanoviť, iba ak sa 
nezistia dôvody pre zaistenie. Podmienky na zaistenie podľa § 88 ZPC sa však budú skúmať 
v samostatnom konaní o zaistení, a zaistenie možno uplatniť iba ako poslednú možnosť po 
zvážení menej donucovacích opatrení. Skúmanie dôvodov zaistenia pred začatím konania 
o zaistení by v konaní o AV viedlo k prejudikácii nevyhnutnosti zaistenia. 
 
Z toho vyplýva, že ak alikácia dobrovoľného návratu je právne podmienená nemožnosťou 
uplatniť zaistenie, existujú iba dve výlučné možnosti – buď nútený návrat spolu so zaistením 
alebo dobrovoľný návrat v lehote stanovenej v rozhodnutí o AV. Takáto konštrukcia však 
odhaľuje určitý postoj zákonodarcu, ktorý neuprednosťuje dobrovoľný odchod, naopak 
dobrovoľný návrat prichádza do úvahy iba vtedy, ak nemožno cudzinca zaistiť, aj keď 

                                                                                                                                                                                              
nemohol získať cestovný doklad ani prostredníctvom zastupiteľského úradu štátu, ktorého bol štátnym 
príslušníkom, a jeho odchod nebolo možné zabezpečiť ani na cudzinecký pas (§59 ods. 4). 
 
22  § 83 ods. 2 ZPC. 
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uplatnenie zaistenia nie je povinnosťou policajného útvaru, ale poslednou možnosťou. 
Existujú teda len dve výlučné možnosti: v prvom rade nútený návrat spolu so zaistením alebo 
v druhom rade určenie lehoty na dobrovoľné vycestovanie v rozhodnutí o AV, presne v tejto 
postupnosti. Takýto systém nedáva možnosť uplatniť akékoľvek alternatívne opatrenia medzi 
dobrovoľným a núteným návratom v súlade s čl.7(3) NS. Preto jeho účinné 
uprednostňovanie dobrovoľného návratu možno prinajmenšom spochybniť. 

Lehoty 
 
Lehota na odchod sa môže pohybovať od minimálne 7 dní do maximálne 30 dní od dátumu 
vykonateľnosti rozhodnutia o AV.23  
 
Ak štátny príslušník tretej krajiny neopustil Slovensko dobrovoľne v rámci lehoty stanovenej 
v rozhodnutí o AV, rozhodnutie sa vykoná.24  
 
Podľa § 83 ods. 1 ZPC lehotu pre odchod možno primerane predĺžiť, dokonca opakovane, 
s ohľadom na predchádzajúcu dĺžku pobytu, súkromné a rodinné pomery, zdravotný stav 
štátneho príslušníka tretej krajiny, atď. Policajný útvar vydá ŠPTK písomné potvrdenie 
o odložení výkonu rozhodnutia o AV s dôvodom a časom, na ktorý sa výkon rozhodnutia 
odkladá. 
 
Možnosť predĺženia lehoty na odchod je formulovaná ako oprávnenie polície. Nie je zrejmé, 
či ŠPTK má alebo môže žiadať o predĺženie tejto lehoty, alebo či polícia bude konať zo svojej 
úradnej povinnosti. Právna úprava totiž výslovne neupravuje povinnosť policajného útvaru 
odpovedať na takúto žiadosť riadnym rozhodnutím, voči ktorému je možné podať odvolanie, 
v prípade, že žiadosti ŠPTK nevyhovel. Štátnemu príslušníkovi tretej krajiny nič nebráni podať 
takúto žiadosť, na druhej strane, polícia nerozhodne o jeho žiadosti riadnym rozhodnutím, 
ktoré sa spája s možnosťou odvolania. Uplatnenie tohto inštitútu je teda výlučne v rukách 
policajného útvaru. 
 
Zákaz vyhostenia alebo vrátenia, najlepšie záujmy dieťaťa, rodinný život a zdravotný stav 
 
Zákon stanovuje zohľadnenie zvláštnych chránených záujmov, ako je právo na súkromný a 
rodinný život, zohľadnenie zdravotného stavu a iných osobitných potrieb. Tieto záujmy treba 
vziať do úvahy v konaní o AV a lehota pre dobrovoľný odchod by sa mala predĺžiť alebo 
rozhodnutie o AV by sa nemalo vôbec vydať25, ak by dôsledky dobrovoľného alebo núteného 
výkonu rozhodnutia o AV boli neprimerané vzhľadom na súkromný a rodinný život, dĺžku 
pobytu, zdravotný stav, vek alebo prepojenie cudzinca na hostiteľskú krajinu. 
Administratívne vyhostenie a trvanie dĺžky zákazu vstupu by mali byť primerané 
zdravotnému stavu a veku zraniteľného ŠPTK.26 

                                                             
23  § 83 ods.1 ZPC. 
24  Policajný útvar zabezpečí výkon rozhodnutia o AV v prípadoch uplatňovania readmisnej dohody, ak 
cudzinec nemôže vycestovať z krajiny, pretože nemá ani prostriedky ani platný cestovný doklad (§ 84 ods. 1 
písm. f) ZPC). Policajný útvar naopak nevykoná rozhodnutie o AV, ak cudzinec nemôže získať cestovný doklad 
ani prostredníctvom zastupiteľského úradu, uplynula lehota zaistenia a nie je možné zabezpečiť vycestovanie 
cudzinca ani na cudzinecký pas. 
25 § 83 ods. 4 ZPC. 
26 § 83 ods. 4 ZPC. 
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Zohľadnenie zásady najlepšieho záujmu dieťaťa nie je v cudzineckej legislatíve výslovne 
zakotvené, ale všeobecná povinnosť, podľa ktorej by sa všetky činnosti týkajúce sa detí mali 
riadiť týmto princípom, nachádza svoje pevné ukotvenie v judikatúre súdov. 

 Ak je maloleté dieťa nájdené na úzeí Slovenskej republiky bez sprievodu svojho rodiča alebo 
iného zákonného zástupcu, polucajný útvar informuje najbližší úrad sociálno-právnej 
ochrany detí – miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Táto oznamovacia 
povinnosť má slúžiť ako prostriedok zabezpečenia dohľadu nad dodržiavaním zásady 
najlepšieho záumu dieťaťa zodpovednými osobami, ktoré majú vzdelanie a skúsenosti 
v oblasti starostlivosti o deti. Podľa slovenskej právnej úpravy, dieťa, ktoré má menej ako 18 
rokov, môže byť vyhostené iba, ak je to v jeho najlepšom záujme.27  
 
Na Slovensku zohľadnenie týchto osobitne chránených záujmov môže mať za právny 
následok predĺženie lehoty určenej na dobrovoľné vycestovanie28, skrátenie doby zákazu 
vstupu alebo že policajný útvar rozhodnutie o AV vôbec nevydá.29 Policajný orgán nemôže 
rozhodnúť o administratívnom vyhostení alebo o uložení zákazu vstupu pre zraniteľnú 
osobu, ak by takéto opatrenia boli neprimerané vzhľadom na jej súkromný a rodinný život, 
dĺžku pobytu, zdravotný stav, vek a väzbu s krajinou pôvodu.30 
 
Princíp non-refoulement (zákaz vyhostenia alebo vrátenia) je zapracovaný do § 81 ZPC pod 
názvom „Prekážky administratívneho vyhostenia“, ktoré obsahujú aj zákaz nepriameho 
vyhostenia alebo vrátenia.31 Polícia skúma všetky tieto prekážky v priebehu konania o AV 
samostatne a nezávisle od konania o udelení azylu. Ak sa jedna z prekážok objaví až po 
vydaní rozhodnutia o AV, polícia nemôže vykonať rozhodnutie o AV, kým prekážka trvá.32 
Polícia vydáva doklad potvrdzujúci dôvod a čas, do ktorého bol odložený výkon rozhodnutia 
o AV.33 Právna úprava vyžaduje výslovne, aby policajný orgán prerušil výkon rozhodnutia 
o AV (a aby o tom vydal potvrdenie) z dôvodov existenie prekážky vyhostenia založenej na 

                                                             
27  § 83 ods. 8 písm. a) ZPC. 
28 § 83 ods. 1 ZPC. 
29  § 83 ods. 4 ZPC. 
30 § 83 ods. 4 ZPC. 
31  § 81 (1) ZPC stanovuje, že cudzinca nemožno administratívne vyhostiť do štátu, v ktorom by bol 
ohrozený jeho život z dôvodov jeho rasy, národnosti, náboženstva, príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo 
pre politické presvedčenie alebo v ktorom by mu hrozilo mučenie, kruté, neľudské alebo ponižujúce 
zaobchádzanie, alebo trest. Rovnako nemožno cudzinca administratívne vyhostiť do štátu, v ktorom mu bol 
uložený trest smrti alebo je predpoklad, že v prebiehajúcom trestnom konaní mu taký trest môže byť uložený. 
Podľa ods. 2 cudzinca nemožno administratívne vyhostiť do štátu, v ktorom by bola ohrozená jeho sloboda 
z dôvodov jeho rasy, národnosti, náboženstva, príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo pre politické 
presvedčenie; to neplatí, ak cudzinec svojím konaním ohrozuje bezpečnosť štátu alebo ak bol odsúdený za 
trestný čin a predstavuje nebezpečenstvo pre Slovenskú republiku. Osobu bez štátnej príslušnosti možno 
administratívne vyhostiť len vtedy, ak svojím konaním ohrozuje bezpečnosť štátu alebo verejný poriadok 
a nevzťahujú sa na ňu prekážky administratívneho vyhostenia podľa odsekov 1 a 2 § 88 ZPC. Vo štvrtom odseku 
ZPC obsahuje aj princíp non-refoulementu. Cudzinca nemožno administratívne vyhostiť ani do štátu, v ktorom 
mu hrozí nútený návrat do štátu podľa odseku 1 alebo odseku 2. 
32  § 84 ods.5 ZPC. 
33  § 84 ods. 6 ZPC. 
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zásade non-refoulement. Z ostatných dôvodov len ak rozhodne o predĺžení lehoty určenej na 
dobrovoľné vycestovanie.34  
 
  
Žiadosť o udelenie azylu 
 
Na druhej strane podaním žiadosti o udelenie azylu sa vždy odloží výkon rozhodnutia o AV. 
Ak sa konanie o AV týka cudzinca, ktorý požiadal o azyl, polícia preruší konanie o AV až do 
rozhodnutia o jeho žiadosti o udelenie azylu. Ak v konaní o azyle cudzincovi zamietnu jeho 
žiadosť (nie je poskytnutá medzinárodná ochrana), polícia môže ďalej spracovávať jeho AV. 
Ak sa cudzincovi udelí azyl alebo poskytne doplnková ochrana, polícia ukončí konanie o AV; 
rozhodnutie o AV stráca platnosť.35 Ak prerušenie konania o AV trvá dlhšie ako 2 roky, polícia 
ukončí konanie. Ak cudzinec požiadal o udelenie azylu až po nadobudnutí vykonateľnosti 
rozhodnutia o AV, polícia rozhodnutie nevykoná až do rozhodnutia o jeho žiadosti o udelenie 
azylu. Ak bola v rozhodnutí o AV určená lehota na vycestovanie, táto lehota začne plynúť 
znova po vykonateľnosti rozhodnutia o jeho žiadosti o udelenie azylu.36  
 
Asistovaný dobrovoľný návrat 
 
Program asistovaného dobrovoľného návratu okrem iných opatrení posilňuje a podporuje 
dobrovoľný návrat. Slovenská migračná politika37 s výhľadom do roku 2020 upravuje 
prednosť asistovaných dobrovoľných návratov pred núteným návratom a definuje asistovaný 
dobrovoľný návrat, ktorý sa má riadiť dohodou medzi vládou a IOM alebo inou mimovládnou 
organizáciou. ZPC definuje ADN ako návrat štátneho príslušníka tretej krajiny do krajiny 
pôvodu, posledného bydliska alebo ktorejkoľvek tretej krajiny, do ktorej sa štátny príslušník 
tretej krajiny rozhodne vrátiť a ktorá ho prijme, a ktorý zabezpečuje IOM alebo iná 
mimovládna organizácia na základe dohody s vládou Slovenskej republiky.38 Právny rámec 
programu ADN Medzinárodnej organizácie pre migráciu podporuje Dohoda o spolupráci 
medzi IOM a MV SR o pomoci pri návrate neúspešných žiadateľov o azyl a neregulárnych 
migrantov do krajiny pôvodu, ktorá bola uzavretá v roku 1998. Od predstavenia Návratového 
fondu EÚ bolo financovanie programu ADN založené na projektových prostriedkoch 
Návratového fondu. Po tom, čo už tieto prostriedky EÚ nie sú k dispozícii, MV SR Since 
introduction of Return Fund, financing of the AVR programme has been relying on project-
based finances of the EU Return Fund. When Return Fund resources are no longer available, 
MOI shall maintain the minimal standard of implementation financing it directly from its 
own budget as used to be the practice before availability of Return Fund. 
 
Program ADN je založený na princípe dobrovoľného rozhodnutia a je k dispozícii všetkým 
štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí nemajú oprávnený pobyt na území SR, či už o nich 
štátne orgány vedia alebo nie, či sú v útvare zaistenia, azylovom zariadení alebo žijú 

                                                             
34  § 84 ods.5 ZPC. 
35  § 84 ods. 7 ZPC. 
36  § 77 ods.4 až 6 ZPC. 
37   Migračná politika Slovenskej republiky, Perspektíva do roku 2020, Uznesenie vlády Slovenskej 
republiky č. 574 zo dňa 31. augusta 2011. 
38  § 2 ods. 1 písm. a) ZPC. 
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v súkromnom dome či na ulici, či sú to žiadatelia o azyl, ktorých žiadosť o azyl je predmetom 
konania o udelenie azylu, alebo neúspešní žiadatelia o azyl. 
 
Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý sa zaregistroval do programu ADN, sa môže kedykoľvek 
rozhodnúť zastaviť tento proces. IOM kladie dôraz na zachovanie jeho bezpečnosti 
a dôstojnosti počas celého procesu návratu. Program je dôverný a okrem samotného 
štátneho príslušníka tretej krajiny, nikto iný nie je informovaný o jeho rozhodnutí vrátiť sa. 
Toto takisto slúži ako ochrana pred osobami, ktoré by mu mohli brániť alebo zmariť návrat, 
ako sú prevádzači alebo príbuzní, ktorí nerešpektujú jeho rozhodnutie, atď. Aby sa 
informácie o tejto možnosti dostali k tým, čo ich potrebujú, zákon stanovuje polícii povinnosť 
informovať štátnych príslušníkov tretej krajiny o ADN pri rôznych príležitostiach (napr. strata 
pobytu, vydanie rozhodnutia o vyhostení).39  
 
Štátny príslušník tretej krajiny sa môže kedykoľvek rozhodnúť kontaktovať policajný útvar 
a žiadať o dobrovoľný návrat prostredníctvom ADN. To sa týka aj takých situácií, keď 
rozhodnutie o administratívnom vyhostení už bolo vydané, ale žiadosť o ADN už 
neovplyvňuje platnosť takéhoto rozhodnutia, hoci sa výrazne mení spôsob, akým sa toto 
rozhodnutie vykoná. Po registrácii do programu ADN v IOM policajný útvar rozhoduje 
o schválení alebo zamietnutí žiadosti ŠPTK o zaradenie do programu ADN.40 Treba však 
zdôrazniť, že toto rozhodnutie nemá oporu v existujúcom právnom rámci, preto nemožno 
opísať, ktoré kritériá tvoria základ pre kladné alebo záporné rozhodnutie, a štátny príslušník 
tretej krajiny nemôže podať opravný prostriedok v prípade záporného rozhodnutia. Tak ako 
v mnohých iných situáciách, asistencia pri dobrovoľnom návrate sa nechápe ako individuálne 
oprávnenie štátneho príslušníka tretej krajiny, ale ako opatrenie, ktoré polícia môže používať 
podľa vlastného uváženia. 
 
Ak sa štátny príslušník tretej krajiny, ktorý požiadal o ADN, zdržiava na území SR neregulárne, 
polícia vydá rozhodnutie o AV bez uloženia zákazu vstupu. Ak štátny príslušník tretej krajiny 
už dostal rozhodnutie o AV pred podaním žiadosti o ADN, polícia nevykoná rozhodnutie 
z dôvodu podania žiadosti o ADN.41 Lehota zákazu vstupu na územie SR alebo územie 
všetkých ČŠ začne plynúť dňom vycestovania štátneho príslušníka tretej krajiny z územia SR 
v rámci ADN.42 
 
Pokiaľ ide o zaistenie na účely návratu, podanie žiadosti o ADN nie je dôvodom na 
prepustenie zaisteného ŠPTK, ktorý zostane v jednom z útvarov zaistenia počas trvania 
lehoty zaistenia.43 IOM zabezpečuje dobrovoľný návrat ŠPTK, kým je v zaistení. Dobrovoľný 
návrat sa teda organizuje čo najskôr priamo z útvaru zaistenia. 
 
Jedným z podnetov pre zápis do programu ADN je možnosť požiadať o zrušenie zákazu 
vstupu, ktorý bol uložený štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ak preukáže, že vycestoval 
z krajiny v rámci lehoty určenej pre dobrovoľný odchod, alebo ak vycestoval v rámci 

                                                             
39  § 125 (5) ZPC. 
40  Na základe informácií na oficiálnej webovej stránke IOM [www.avr.iom.sk}. 
41  § 84 ods.4 ZPC. 
42  § 82 ods.10 písm. b) ZPC. 
43  § 88 ods. 3 ZPC. 
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programu ADN.44 Ak sa však nepodarilo zorganizovať asistovaný dobrovoľný odchod ŠPTK 
v rámci lehoty určenej v rozhodnutí o AV, alebo ak IOM oznámi, že štátny príslušník tretej 
krajiny sa úmyselne vyhol realizácii ADN, policajný útvar zabezpečí výkon rozhodnutia o AV.45  
 
Zákon poskytuje ďalšiu motiváciu pre registráciu do programu ADN pre osoby, ktoré sa 
zdržiavajú na území SR bez oprávneného pobytu – ak sa takáto osoba dostaví na policajný 
útvar a požiada o návrat v rámci ADN, rozhodnutie o vyhostení vydané proti takejto osobe 
neobsahuje ustanovenie o zákaze vstupu. 
 
Na druhej strane, v minulosti46 bola právna úprava ADN omnoho výhodnejšia a podnetnejšia 
pre neregulárnych migrantov. Ak sa rozhodli pre dobrovoľný návrat a sami sa prihlásili na 
policajný útvar, ich pobyt na území SR sa na 90 dní od registrácie do programu ADN dočasne 
legalizoval na formu tolerovaného pobytu. Tento čas sa udelil na účely zariadenia a prípravy 
ADN a v prípade potreby bolo túto lehotu možné predĺžiť. Cudzinec sa nemusel báť prihlásiť 
sa na policajný útvar, ani vydania rozhodnutia o vyhostení, a nemusel ani riskovať zaistenie. 
Samozrejme, ak už bol zaistený, žiadosť o ADN by nebola dôvodom na prepustenie, ale iba 
by odložila alebo nahradila výkon núteného návratu. 
 
Zákon č. 75/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 404/2011 o pobyte cudzincov, platný od 
1. mája 2013, zmenil celú právnu konštrukciu programu ADN na jeho súčasnú formu. Podľa 
dôvodovej správy k návrhu tohto zákona, MV SR argumentuje, že zmena je potrebná pre 
lepšiu transpozíciu NS a z dôvodu požiadaviek aplikačnej praxe. Správa argumentuje, že aby 
sa plne uspokojili požiadavky článkov 6 a 7 NS, každý dobrovoľný návrat musí byť vykonaný 
na základe vydaného rozhodnutia o návrate, čo nebolo tak v predchádzajúcom nariadení 
o ADN. Z toho dôvodu súčasná legislatíva vyžaduje vydanie rozhodnutia o administratívnom 
vyhostení bez uloženia zákazu vstupu. Toto rozhodnutie však určuje lehotu 90 dní na 
dobrovoľný odchod, čo zodpovedá predchádzajúcej konštrukcii tolerovaného pobytu pre 
žiadateľov o ADN. Program ADN a jeho výhody sa teda spájajú s lehotou pre dobrovoľný 
odchod ako taký, a nie s tolerovaným pobytom žiadateľa o ADN. Žiadateľom o ADN sa teda 
už neudeľuje nijaká forma pobytu. 
 
Návrat (odchod) registrovaného štátneho príslušníka tretej krajiny zariaďuje a pripravuje 
IOM a zahŕňa kúpu leteniek, prepravu z miesta pobytu na letisko, pomoc na letisku, 
poskytnutie nenávratného finančného príspevku pri návrate, zabezpečenie pomoci na 
tranzitných letiskách a prepravu z letiska v krajine pôvodu na adresu určenia. Ak štátny 
príslušník tretej krajiny nemá platný cestovný doklad, policajti z útvaru zaistenia v Sečovciach 
alebo Medveďove, alebo zamestnanci IOM mu v spolupráci so zastupiteľským úradom 
krajiny, ktorej je štátnym príslušníkom, vybavia náhradné cestovné doklady. Ak sa náhradné 
cestovné doklady nedajú získať ani v spolupráci so zastupiteľským úradom, policajný útvar 
vydá cudzinecký pas, aby táto osoba mohla vycestovať zo SR.47 Uznávanie a prijímanie 
cudzineckého pasu sa líši od krajiny ku krajine. Ak krajina návratu neuznáva takýto doklad 
ako platný cestovný doklad, jeho vydanie nepomôže pri realizácii návratu. 
 

                                                             
44  § 86 (1) ZPC. 
45  § 84 ods. 1 ZPC. 
46  Novela ZPC č. 75/2013 Zb. platná od 1. mája 2013. 
47  § 74 ZPC. 
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Keď sa urobia všetky administratívne kroky a vybavia potrebné doklady (cestovný doklad, 
letenky, pomoc na letisku, atď.), môže začať ADN. Útvar zaistenia zabezpečí vycestovanie 
cudzinca na letisko, kde naňho čaká zamestnanec IOM, aby mu pomohol zorientovať sa na 
letisku, a so všetkými formalitami pri prihlasovaní sa k odletu, s pasom a bezpečnostnou 
kontrolou. Samotný ADN sa realizuje bez policajného sprievodu. Cudzinec sa teda vracia 
domov ako súkromná osoba, IOM neinformuje vládu ani jej orgány o jeho pobyte v SR. 
 
Oficiálne štatistiky uvádzajú počet ADN podľa krajiny návratu a podľa rôznych projektov 
IOM. V rokoch 2005-2011 zhruba 100 až 150 cudzincov ročne využilo možnosť asistovaného 
dobrovoľného návratu s IOM. Od roku 2012 tento počet klesol na asi 50 cudzincov ročne, čo 
možno čiastočne pripísať poklesu počtu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa 
neoprávnene zdržiavajú na území SR, a klesajúcemu počtu vyhostení. 
 
V roku 2012 celkovo iba 54 štátnych príslušníkov tretích krajín využilo služby ADN (do 
Moldavskej republiky, Kosova, Vietnamu, Arménska, Ruskej federácie, USA, Číny, Ukrajiny, 
Gruzínska, Indie, Macedónska, Nepálu, Pakistanu, Srbska, Thajska a Turecka), v roku 2013 to 
bolo 50 cudzincov (do Vietnamu, Ukrajiny, Číny, Moldavskej republiky, Indie, Arménska, 
Ruskej federácie, Afganistanu, Iraku, Brazílie, Gruzínska, Chorvátska, Kirgizska a Turecka). 
V roku 2014 sa 57 štátnych príslušníkov tretích krajín vrátilo domov s pomocou IOM (do 
Vietnamu, Ukrajiny, Indie, Gruzínska, Iraku, Macedónska, Mexika, Moldavska, Kene, Turecka, 
Ruskej federácie, Afganistanu, Brazílie, Číny, Egypta, Namíbie, Nigérie, Kosova, Srbska 
a Pakistanu). 
 
Možno takisto stojí za zmienku, že ročný počet ADN sa delí podľa toho, či ADN sprevádzalo 
alebo nesprevádzalo rozhodnutie o AV. V priebehu rokov počet prípadov ADN, v ktorých sa 
nevydalo rozhodnutie o AV, klesol takmer na nulu. V roku 2011 sa realizovalo 68 ADN 
s rozhodnutím o AV a 27 ADN bez rozhodnutia o AV, a v roku 2012 bol tento pomer 32 ku 22. 
V roku 2013 sa tento pomer zmenil na 41 ku 9 a v roku 2014 dokonca na 56 ku 1. Znížil sa aj 
počet zaistených, ktorí požiadali o ADN. Kým v roku 2009 sa 85 cudzincov vrátilo z útvaru 
zaistenia do krajiny pôvodu, v roku 2010 ich bolo 72 a v roku 2011 68. V roku 2012 sa 28 
osôb rozhodlo pre dobrovoľný návrat z útvaru zaistenia, v roku 2013 ich bolo 20 a v roku 
2014 32 štátnych príslušníkov tretích krajín. 
 
Dobrovoľné návraty 
 
Slovenská republika nenahlasuje oficiálne počty dobrovoľných návratov na základe 
rozhodnutia o AV s určením lehoty na vycestovanie zo SR, ani počet tých, ktorí dobrovoľne 
splnili túto povinnosť. 
 
Avšak na základe žiadosti HRL mohol ÚHCP P PZ poskytnúť oficiálnu informáciu, že z 1 027 
rozhodnutí o AV v roku 2014 554 malo určenú lehotu pre vycestovanie zo SR, čo tvorí asi 
53% všetkých rozhodnutí o vyhostení. Hoci údaje sú k dispozícii iba pre rok 2014, možno 
predpokladať, že dobrovoľný odchod predstavuje dosť podstatný prvok slovenskej 
návratovej politiky, a je tu vždy priestor na ďalšie zlepšenie prostredia, ktoré motivuje 
k dobrovoľnému odchodu. 
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Žiaľ, informácie o počte rozhodnutí s určením lehoty pre dobrovoľný odchod, ktorú cudzinci 
skutočne dodržali, a o počte rozhodnutí, kde táto lehota nebola dodržaná a polícia musela 
realizovať návrat, nie sú k dispozícii. V dôsledku toho nie sú k dispozícii ani informácie 
o počte prípadov, v ktorých došlo k predĺženiu lehoty na dobrovoľný odchod.48   
 
Aby sa dalo posúdiť, aká je v skutočnosti korelácia medzi dobrovoľným návratom a núteným 
návratom, treba sa takisto pozrieť na počet vykonaných vyhostení. Tento počet sa vzťahuje 
na všetkých cudzincov, ktorí opustili krajinu a ich odchod sa overil a potvrdil. Oficiálna 
štatistická správa však nešpecifikuje, či ich odchod zo SR bol dobrovoľný alebo nútený49. 
Oficiálna štatistická správa neumožňuje odlíšiť rozhodnutia o AV, ktoré dali prednosť 
dobrovoľnému návratu a určili lehotu na vycestovanie. Z celkového počtu vyhostení boli 
menovite nahlásené iba ADN. Tí, ktorí opustili krajinu dobrovoľne a v súlade s lehotou na 
vycestovanie určenou v rozhodnutí o AV, sú započítaní do celkového počtu. Žiaľ, ich počet sa 
nedá určiť z celkového počtu.50 
Preto môžeme dospieť k záveru, že SR nemá relevantné hodnotenie miery splnenia 
rozhodnutí o návrate, takže príslušné orgány by mali ďalej preskúmať túto záležitosť. 
 
Závery 
 
Na základe analýzy možno dospieť k záveru, že ADN sa nemá chápať ako dobrovoľný návrat 
v súlade s článkom 7 Návratovej smernice. Ako sa preukázalo vyššie, slovenské právo 
rozlišuje ADN a určenie lehoty pre dobrovoľný odchod. 
 
Návratová smernica vyzýva ČŠ, aby s cieľom podporovať dobrovoľný návrat zabezpečili 
zlepšenie pomoci pri návrate a skvalitnenie poradenstva, a čo najlepšie využívanie 
príslušných možností financovania, ktoré ponúka Európsky fond pre návrat.51 Ako sa už 
spomínalo, dobrovoľný odchod je širší pojem, a program ADN predstavuje opatrenie, 
prostredníctvom ktorého štát podporuje realizáciu dobrovoľného odchodu. Finančné zdroje 
Európskeho fondu pre návrat sa použili výlučne na podporu programu ADN a na propagáciu 
uplatňovania ADN. Cieľom programu ADN je motivovať štátnych príslušníkov tretích krajín, 
ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území štátu, aby sa prihlásili na policajných útvaroch 

                                                             
48  Odpoveď ÚHCP P PZ na žiadosť HRL o informácie zo dňa 20.2.2015 No. KM-TO-2015/000939-004. 
49  Štatistický prehľad legálnej a nelegálnej migrácie v Slovenskej republike, ÚHCP P PZ MV SR. 
50  Roky 2005 až 2007 boli stabilné, pokiaľ ide o oficiálny počet okolo 2 700 rozhodnutí o vyhostení ročne. 
V roku 2008 došlo k výraznému poklesu, keď bolo 1 800 prípadov vyhostenia, a tento počet ďalej klesol aj 
v roku 2009 na 1 235. Od roku 2009 štatistické údaje vykazujú trvalý pokles počtu rozhodnutí o vyhostení.  
 Štatistické správy do roku 2009 neinformovali o počte vyhostení, ktoré sa skutočne vykonali na základe 
týchto rozhodnutí. V správe z roku 2009 sa prvý raz hovorí o 953 vyhosteniach vykonaných na základe 1 235 
rozhodnutí o AV – 77% úspešnosť vykonávania vyhostení. V roku 2010 slovenské policajné útvary vykonali 643 
z 903 rozhodnutí o AV (71%), v roku 2011 to bolo 576 zo 700 prípadov (82%). Oficiálne čísla hovoria o 571 
rozhodnutiach o AV a 404 vykonaných vyhosteniach v roku 2012 (70%), o 643 rozhodnutiach a 432 
vyhosteniach v roku 2013 (67%). V roku 2014 slovenské orgány zvýšili počet vydaných rozhodnutí o AV na 
1 027, pričom sa vykonalo 726 vyhostení – čím sa opäť dosiahla 70% úspešnosť. 
 Ako sa spomína hore, celkový počet vyhostení zahŕňal aj počet tých, ktorí dobrovoľne splnili povinnosť 
vycestovať zo SR; avšak dá sa odlíšiť presný počet ADN. V roku 2009 bolo z 953 vyhostení 139 ADN, v roku 2010 
bolo zo 643 vyhostení 130 ADN, v roku 2011 ADN predstavovali 95 prípadov z celkového počtu 576 vyhostení. 
V roku 2012 bolo zo 404 vyhostení 54 ADN, v roku 2013 to bolo 50 ADN zo 432 vyhostení a v roku 2014 sa 57 
cudzincov vrátilo dobrovoľne zo 726 vykonaných vyhostení. 
51  Preambula, úvodné ustanovenie č. 10. 



 

 25 

a využili výhody pomoci ADN ako aj tú výhodu, že sa im neuloží zákaz pobytu. Ak proti 
štátnemu príslušníkovi tretej krajiny už bolo vydané rozhodnutie o administratívnom 
vyhostení, policajný útvar je povinný ho informovať o možnosti pomoci vo forme ADN. Na 
druhej strane by štátne orgány mohli zvážiť úpravu a finančnú podporu pre širšiu škálu 
opatrení, ktoré by cudzincov motivovali k dobrovoľnému splneniu povinnosti 
návratu/odchodu. 
 
Zdá sa, že ADN sa považuje za dôležitý nástroj návratovej politiky v Slovenskej republike, 
hoci iba pár ľudí každý rok využíva túto službu. Náklady na individuálny návrat v rámci 
programu ADN sú pomerne vysoké pre vládu, zatiaľ čo individuálny návrat založený na 
dobrovoľnom splnení povinnosti vycestovať zo SR, uloženej rozhodnutím o AV, by bol 
nákladovo omnoho efektívnejší. 
 
Ako sa preukázalo vyššie, dokonca aj oficiálne štatistiky ukazujú, že dobrovoľný odchod je 
dôležitým nástrojom slovenskej návratovej politiky, keď s ním počíta viac ako 50% 
rozhodnutí o AV. Štátnym orgánom však chýbajú podrobné štatistické údaje o tomto jave, 
vrátane komplexného oficiálneho posúdenia a vyhodnotenia účinnosti nástrojov, ktoré sa 
používajú na uľahčenie slovenskej návratovej politiky. 
 
Pokiaľ ide o transpozíciu príslušných článkov Návratovej smernice, môžeme dospieť k záveru, 
že článok 7(1) a (2) bol plne transponovaný do slovenskej legislatívy. Článok 7(3) vytvára 
priestor pre uplatnenie alternatívnych opatrení, ktoré znižujú riziko úteku a motivujú 
k dobrovoľnému odchodu. Napriek tomu, že je nepovinný, článok 7(3) NS dáva príležitosť na 
preskúmanie, či by alternatívne opatrenia, dopĺňajúce tradičnejšie nástroje návratovej 
politiky, boli pre SR prínosné, pokiaľ ide o náklady, kapacity a súlad. Slovenská republika 
zaviedla do právneho poriadku iba alternatívne opatrenia nahrádzajúce zaistenie, článok 7(3) 
NS sa rozhodla netransponovať. Podľa názoru HRL je škoda tejto príležitosti, pretože 
slovenská právna úprava nepozná alternatívne (miernejšie) donucovacie opatrenia na 
škále medzi dobrovoľným návratom a núteným návratom, ktoré by motivovali plnenie 
povinnosti vycestovať z územie SR a účinne prispievali k minimalizovaniu rizika úteku. 
Článok 7(4) Návratovej smernice sa síce transponoval, ale slovenské orgány sa rozhodli 
upraviť ho ako zákaz uplatňovania dobrovoľného návratu a vypustili možnosť skrátiť lehotu 
na odchod na menej ako 7 dní. Okrem toho, ako už bolo popísané vyššie, dôvody pre 
neposkytnutie lehoty na dobrovoľný návrat v ustanovení § 83 ods. 2 písm. b) ZPC idú nad 
rámec tých, ktoré umožňuje smernica, čiže transpozícia nie je v súlade s článkom 7 ods. 4 
NS. Článok 5 Návratovej smernice je premietnutý v § 81, § 82 a § 83 ZPC. 

2.3. Rozhodnutie o návrate a právo zostať / Výnimky z rozhodnutí o návrate 

 
Podľa článku 6(1) NS ČŠ vydajú rozhodnutie o návrate každého štátneho príslušníka tretej 
krajiny, ktorý sa neregulárne zdržiava na ich území. § 77 ods. 1 ZPC definuje AV ako 
rozhodnutie policajného útvaru o tom, že cudzinec nemá alebo stratil oprávnenie zdržiavať 
sa na území Slovenskej republiky a je povinný opustiť územie SR, s možnosťou určenia lehoty 
na jeho vycestovanie do krajiny pôvodu, krajiny tranzitu, ktorejkoľvek tretej krajiny, do ktorej 
sa ŠPTK dobrovoľne rozhodne vrátiť a ktorá ho prijme, alebo na územie členského štátu, 
v ktorom má udelené právo na pobyt alebo poskytnutú medzinárodnú ochranu. 
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V rozhodnutí o administratívnom vyhostení sa uvedie aj krajina, do ktorej je cudzinec 
vyhostený, ak je možné takúto krajinu určiť. 
 
Podľa § 82 ods. 6 ZPC môže rozhodnutie o AV obsahovať aj výrok o uložení zákazu vstupu na 
územie SR alebo územie všetkých ČŠ. Ak policajný útvar neurčí lehotu pre dobrovoľný 
odchod, vždy určí lehotu zákazu vstupu. Zvláštnou situáciou je, keď je rozhodnutie o AV 
spojené so žiadosťou o ADN. V tomto prípade rozhodnutie o AV určí lehotu pre realizáciu 
ADN, ale neobsahuje zákaz vstupu. 
 
§ 82 ZPC rozlišuje povinné rozhodnutie o AV podľa odseku 1 a nepovinné rozhodnutie o AV 
podľa odseku 2 príslušného ustanovenia. Ak štátny príslušník tretej krajiny neoprávnene 
prekročil vonkajšiu hranicu, alebo sa úmyselne vyhol alebo odmietol podrobiť hraničnej 
kontrole pri prekročení vonkajšej hranice, a takisto keď má neoprávnený pobyt na území SR, 
policajný útvar ho administratívne vyhostí. 
Nepovinné použitie rozhodnutia o vyhostení sa uplatňuje v rôznych situáciách, ktoré sú 
sporné, ale nebudeme ich rozoberať v tejto správe, keďže sa nevzťahujú na uplatňovanie NS. 
 
Slovenský ZPC pozná situácie, pri ktorých za podmienok podľa čl.6 (2) a (3) Smernice, nie je 
vydávané rozhodnutie o návrate. Logika znenia článku 6(2) smernice uprednostňuje výzvu k 
okamžitému dobrovoľnému odchodu pred vydaním rozhodnutia o návrate. Iba ak nie je táto 
povinnosť splnená, ČŠ môže vydať rozhodnutie o návrate s určením lehoty na dobrovoľné 
vycestovanie.  
V praxi však povinná požiadavka smernice, aby sa uprednostnila výzva na dobrovoľný odchod 
do ČŠ, v ktorom má ŠPTK povolenie na pobyt, pred vydaním rozhodnutia o návrate, nie je 
premietnutá do právneho poriadku v SR. Rozhodnutie o AV môže určiť ako krajinu 
vyhostenia aj ČŠ, v ktorom má ŠPTK povolenie na pobyt alebo požíva medzinárodnú 
ochranu.52 Právna úprava však neposkytuje záruku, že za krajinu návratu pre ŠPTK neurčí 
krajinu inú ako ČŠ, vktorom má pobyt, ale napríklad krajinu jeho pôvodu. Slovenská 
legislatíva netransponovala správne túto povinnú časť smernice (čl.6 (2) smernice).   
 
Štátny príslušník tretej krajiny je vo všeobecnosti povinný opustiť územie SR najneskôr 
posledný deň oprávneného pobytu. Ak sa mu zamietla žiadosť o obnovenie pobytu alebo 
zmenu pobytu, alebo sa mu zrušil pobyt, je povinný vycestovať do 30 dní od vykonateľnosti 
rozhodnutia o AV, ak nie je oprávnený sa zdržiavať na území SR z iného dôvodu.53  
 
Dôvody zostať 
 
Podľa článku 6 ods. 4 NS ČŠ môžu kedykoľvek rozhodnúť o udelení samostatného povolenia 
na pobyt alebo iného oprávnenia poskytujúceho štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý 
sa neregulárne zdržiava na ich území, právo na pobyt z humanitárnych dôvodov, dôvodov 
hodných osobitného zreteľa alebo iných dôvodov. V tomto prípade sa nevydáva rozhodnutie 
o AV, a ak sa už vydalo, zruší sa alebo sa pozastaví jeho účinnosť na dobu trvania platnosti 
povolenia na pobyt. 
 

                                                             
52             Section 77 par. 1 ASF. 
53  § 111 ods. 1 písm. p) ZPC. 
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V slovenskom práve, ak existujú také dôvody, polícia zvyčajne využije možnosť udeliť 
tolerovaný pobyt. Tolerovaný pobyt možno udeliť z viacerých dôvodov, ako je rešpektovanie 
súkromného a/alebo rodinného života, ak ide o obeť obchodovania s ľuďmi; ak existujú 
dôvody proti vyhosteniu (princíp non-refoulement); alebo iné dôvody. 
 
Teoreticky a na základe zvláštnych okolností môže policajný útvar použiť ustanovenia, ktoré 
umožňujú ŠPTK udeliť trvalý pobyt aj bez splnenia inak požadovaných podmienok.54 
 
Zákon stanovuje zvláštne situácie, ktoré policajný útvar zoberie do úvahy pri rozhodovaní, 
a nakoniec nevyhostí cudzinca.55 V prvom rade sa policajný útvar môže rozhodnúť nevyhostiť 
štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je zraniteľnou osobou, alebo ktorý už má udelený 
pobyt v SR, ak by právne dôsledky AV boli neprimerané vzhľadom na potrebu rešpektovať 
jeho súkromný a rodinný život, dĺžku jeho pobytu, zdravotný stav, vek a väzby s krajinou 
pôvodu. Ustanovenie, ktoré policajnému útvaru dáva právomoc nevyhostiť zraniteľného 
štátneho príslušníka tretej krajiny, by sa pravdepodobne týkalo aj štátneho príslušníka tretej 
krajiny, ktorý trpí vážnou chorobou, a ktorý by v prípade vyhostenia mohol byť vystavený 
vážnemu riziku ťažkého a nezvratného zhoršenia zdravotného stavu, ako Súdny dvor EÚ 
rozhodol vo svojom rozhodnutí C-562/13 vo veci Abdida. 
 
Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má trvalý pobyť na neobmedzený čas alebo dlhodobý 
pobyt, môže byť administratívne vyhostený len vtedy, ak vážne ohrozuje bezpečnosť štátu 
alebo verejný poriadok. 
 
Ak sa štátnemu príslušníkovi tretej krajiny poskytuje medzinárodná ochrana v inom ČŠ, 
administratívne sa vyhostí do tohto ČŠ, ak je táto medzinárodná ochrana ešte vždy účinná. 
Ak by sa rozhodnutie o AV týkalo štátneho príslušníka tretej krajiny s dlhodobým pobytom 
v inom ČŠ, možno ho vyhostiť iba do tohto ČŠ; to však neplatí, ak dôvodom jeho vyhostenia 
je to, že ohrozuje bezpečnosť štátu alebo verejný poriadok.56  
 
Deti mladšie ako 18 rokov nemožno administratívne vyhostiť; to neplatí, ak je vyhostenie 
v ich záujme.  
 
Ak u štátneho príslušníka tretej krajiny vznikne choroba, ktorá ohrozuje verejné zdravie, po 
udelení prvého pobytu v SR, a k vzniku choroby došlo po 3 mesiacoch od jeho vstupu na 
územie SR, takisto je chránený pred núteným vyhostením. 
 
Policajný útvar nemôže rozhodnúť o AV štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je obeťou 
obchodovania s ľuďmi, v prvých 90 dňoch pobytu, počas ktorých sa obeť rozhodne, či bude 
spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní pri objasňovaní trestného činu 
súvisiaceho s obchodovaním s ľuďmi, ktorého bol obeťou. 
 
Pokiaľ ide o prístup ŠPTK k sociálnym právam a zdravotnej starostlivosti, Veľká komora 
Súdneho dvora EÚ skonštatovala vo svojom rozhodnutí C-562/13 vo veci Abdida, že články 5 
a 13 NS treba spolu s článkami 19(2) a 47 Charty základných práv EÚ a s článkom 14(1)(b) NS 

                                                             
54  § 46 (2) ZPC.  
55  § 83 (4) – (8) ZPC. 
56  § 82 ods. 13 ZPC. 
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vykladať v tom zmysle, že bránia právnej úprave členského štátu, ktorá nestanovuje, že 
v rámci možností budú zabezpečené základné potreby štátneho príslušníka tretej krajiny, 
ktorý trpí vážnou chorobou, aby sa zabezpečilo, že tento ŠPTK môže využívať urgentnú 
zdravotnú starostlivosť a nevyhnutnú liečbu v období, keď je dotknutý ČŠ povinný odložiť 
jeho odsun v dôsledku podania odvolania. 
 
Vo všeobecnosti má odvolanie proti rozhodnutiu o AV odkladný účinok. Keď sa však podá 
odvolanie, odkladný účinok priamo ovplyvňuje iba realizáciu návratu/vyhostenia. Štátneho 
príslušníka tretej krajiny nemožno vyhostiť, kým odvolací orgán nerozhodne o odvolaní. 
Odvolanie však nemá priamy účinok, pokiaľ ide o neregulárnosť jeho pobytu na území SR. 
V tejto situácii by štátny príslušník tretej krajiny, ktorý nemá oprávnený pobyt v SR, nemohol 
získať prístup k potrebám na živobytie a základné prežitie napriek tomu, že čaká na výsledok 
odvolacieho konania. 
 
Záver 
 
Pokiaľ ide o transpozíciu, môžeme dospieť k záveru, že článok 6 NS bol dostatočne 
transponovaný do vnútroštátnej legislatívy SR. V článku 6 ods. 4 NS však právo EÚ dáva 
prednosť udeleniu povolenia na pobyt, hoci aj prechodný, z humanitárnych dôvodov, 
dôvodov hodných osobitného zreteľa alebo iných dôvodov, pred rozhodnutím o AV. Ak sú 
splnené podmienky pre akúkoľvek formu pobytu, rozhodnutie o AV sa vôbec nevydá. Ak sa 
už vydalo, zruší sa alebo sa pozastaví jeho účinnosť, pokiaľ sú splnené podmienky na pobyt. 
Z toho možno vyvodiť záver, že NS v skutočnosti dáva prednosť takému riešeniu, že štátni 
príslušníci tretích krajín, ktorí sa neregulárne zdržiavajú na území štátu, dostanú oprávnenie 
na pobyt, a potom vypadnú z pôsobnosti NS. 
 
Podľa nás tento princíp sa dostatočne neodráža v slovenskej návratovej a migračnej politike 
a legislatíve, ak sa tam vôbec odráža. V praxi platné rozhodnutie o AV predstavuje značnú 
prekážku, ktorá bráni predloženiu žiadosti o akúkoľvek formu pobytu v SR, často aj napriek 
existencii rodinného a súkromného života. Súkromný a rodinný život sa mal posudzovať 
a brať do úvahy už v čase, keď sa robilo individuálne rozhodnutie o AV. Po vydaní tohto 
rozhodnutia je už príliš neskoro odvolávať sa na existenciu súkromného a rodinného života. 
Cudzinci, ktorí sú vystavení konaniu o AV v SR, nie sú zákonom ani praxou motivovaní, aby 
regularizovali svoj pobyt na území SR, práve naopak, podľa návrhu § 59 ods. 2 ZPC majú 
zakázané žiadať o tolerovaný pobyt. 
 
Z toho možno vyvodiť, že prvotným cieľom návratovej politiky je z územia SR odsunúť 
štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa tu zdržiavajú neregulárne. V SR neboli prijaté 
nijaké opatrenia, ktoré by umožňovali regularizáciu pobytu štátnych príslušníkov tretích 
krajín, ktorí sa tu zdržiavajú neregulárne. Politika, legislatíva a prax skôr motivujú k odchodu 
štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa na území SR zdržiavajú neregulárne, pretože im 
znemožňujú splniť zákonné požiadavky pre získanie oprávneného pobytu. Cudzinci sú 
odrádzaní od podávania žiadostí o pobyt zákazom podávania žiadosti o povolenie na pobyt 
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počas konania o udelenie azylu, počas zaistenia57 alebo počas konania o AV58, ako aj 
zákonnou požiadavkou podávať žiadosť o pobyt na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí. 
 
Slovenská legislatíva sa nevyjadruje úplne jasne o prístupe k prostriedkom na živobytie, 
základné prežitie a zdravotnú starostlivosť osôb, ktoré nemožno vyhostiť počas odvolacieho 
konania. 

 

2.4. Odsun a odklad odsunu 

Odsun sa chápe ako fyzický presun ŠPTK z územia SR. Podľa článku 8 ods. 3 NS ČŠ môžu 
vydať osobitné správne alebo súdne rozhodnutie, ktorým nariadia odsun. Slovenská 
republika sa rozhodla netransponovať toto ustanovenie NS, pretože odsun sa z hľadiska 
slovenského súdneho príkazu chápe ako realizácia alebo výkon rozhodnutia o AV. Príkaz na 
odsun sa nevydáva samostatným rozhodnutím. Policajný útvar vykonáva rozhodnutie o AV 
podľa zákona v závislosti od toho, či rozhodnutie o AV poskytlo možnosť dobrovoľného 
návratu alebo nie. 

Podľa § 84 ZPC polícia vždy vykoná rozhodnutie o AV, ak v ňom nebola určená lehota na 
dobrovoľný odchod. Polícia takisto vyhostí ŠPTK, ktorý neopustil územie SR v rámci lehoty 
pre dobrovoľný odchod. Toto znamená, že polícia môže začať vykonávať rozhodnutie o AV, 
v ktorom bola poskytnutá možnosť dobrovoľného odchodu len vtedy, keď táto lehota 
uplynula a ŠPTK si dobrovoľne nesplnil povinnosť odchodu. 

Nútený výkon rozhodnutia o AV bude povinný aj pre účely návratu ŠPTK do zmluvnej krajiny, 
ak sa uplatňuje readmisná dohoda. Policajný útvar takisto vykoná rozhodnutie o AV, ak ŠPTK 
nemôže vycestovať z krajiny sám, pretože nemá nijaké finančné prostriedky ani platný 
cestovný doklad.59 Naopak, policajný útvar nevykoná rozhodnutie o AV, ak nie je možné 
získať platný cestovný doklad, ani za pomoci zastupiteľského úradu, ak uplynula maximálna 
zákonná lehota zaistenia daného cudzinca a nie je možné zabezpečiť vycestovanie ŠPTK ani 
na cudzinecký pas.60  
 
Ak ŠPTK požiadal o asistovaný dobrovoľný návrat pred výkonom rozhodnutia o AV, policajný 
útvar nevykoná rozhodnutie o AV. A naopak, ak štátny príslušník tretej krajiny nevycestoval 
z krajiny na základe programu ADN v lehote určenej v rozhodnutí o AV podľa § 82 ods. 9 ZPC, 
alebo ak IOM oznámila, že štátny príslušník tretej krajiny sa úmyselne vyhol realizácii ADN, 
nasleduje vyhostenie. 
 
Polícia môže odložiť výkon rozhodnutia o AV, ak skutočnosti v danom prípade vedú k vzniku 
prekážok podľa § 81 ZPC. § 81 ZPC zakazuje vyhostenie cudzinca, ktoré by bolo porušením 

                                                             
57  § 31 ods.3, 44 ods.1, 59 ods.2 ZPC. ZPC zakazuje žiadateľom o azyl alebo osobám s udeleným 
tolerovaným pobytom podávať žiadosť o akúkoľvek formu pobytu. Zaistení cudzinci majú zakázané podávať 
žiadosť o tolerovaný pobyt. 
58  Návrh úpravy § 59 ods. 2 ZPC, ktorý zakazuje cudzincovi v konaní o AV podávať žiadosť o tolerovaný 
pobyt. 
59  § 84 ods.1 písm. f) ZPC. 
60  Cudzinecký pas je cestovný doklad, ktorý SR vydáva cudzincom, ktorí nemajú nijaký cestovný doklad a 
ani ho nemôžu získať. Podrobnosti o cudzineckom pase možno nájsť v § 74 ZPC. 
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princípu non-refoulement, vrátane zákazu nepriameho refoulementu. § 81 ods. 3 ZPC takisto 
zakazuje vyhostenie osoby bez štátnej príslušnosti; takúto osobu možno vyhostiť len vtedy, 
ak existujú obavy o bezpečnosť štátu. Rozhodnutie o AV možno vykonať až vtedy, keď tieto 
prekážky prestanú existovať.  
 
Ďalším dôvodom pre odklad výkonu rozhodnutia o AV by bolo, keby sa policajný útvar 
rozhodol predĺžiť lehotu pre dobrovoľný odchod podľa § 83 ods. 1 ZPC. V oboch prípadoch 
odkladu výkonu rozhodnutia o AV policajný útvar vydá písomné potvrdenie o odložení 
výkonu rozhodnutia o AV, v ktorom uvedie dôvod a čas, na ktorý sa výkon rozhodnutia 
odkladá. 
 
Podľa zákona je polícia povinná preskúmať, či nové skutočnosti v prípade neviedli k vzniku 
prekážok vyhostenia v priebehu celého rozhodovacieho procesu, vrátane času počas výkonu 
rozhodnutia, až do konečného odsunu cudzinca z územia SR. 
 
ZPC upravuje prekážky AV v § 81, ktorý odzrkadľuje princíp non-refoulement (zákaz 
vyhostenia alebo vrátenia), vrátane zákazu nepriameho vyhostenia alebo vrátenia. Podľa 
ods. 1 tohto ustanovenia cudzinca nemožno administratívne vyhostiť do štátu, v ktorom by 
bol ohrozený jeho život z dôvodov jeho rasy, národnosti, náboženstva, príslušnosti k určitej 
sociálnej skupine alebo pre politické presvedčenie alebo v ktorom by mu hrozilo mučenie, 
kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie, alebo trest. Rovnako nemožno cudzinca 
administratívne vyhostiť do štátu, v ktorom mu bol uložený trest smrti alebo je predpoklad, 
že v prebiehajúcom trestnom konaní mu taký trest môže byť uložený, 
 
Podľa ods. 2 cudzinca nemožno administratívne vyhostiť do štátu, v ktorom by bola ohrozená 
jeho sloboda z dôvodov jeho rasy, národnosti, náboženstva, príslušnosti k určitej sociálnej 
skupine alebo pre politické presvedčenie; to neplatí, ak cudzinec svojím konaním ohrozuje 
bezpečnosť štátu alebo ak bol odsúdený za zločin a predstavuje nebezpečenstvo pre 
Slovenskú republiku. 
 
Osobu bez štátnej príslušnosti možno administratívne vyhostiť len vtedy, ak svojím konaním 
ohrozuje bezpečnosť štátu alebo verejný poriadok a nevzťahujú sa na ňu prekážky 
administratívneho vyhostenia podľa odsekov 1 a 2 § 88 ZPC. 
 
V štvrtom odsku ZPC obsahuje aj príncíp zákazu nepriameho vyhostenia alebo vrátenia. 
Cudzinca nemožno administratívne vyhostiť ani do štátu, v ktorom mu hrozí nútený návrat 
do štátu podľa odseku 1 alebo odseku 2. 
 
Polícia skúma všetky tieto prekážky v priebehu konania o AV samostatne a nezávisle od 
konania o azyle. Ak sa jedna z prekážok objaví až po vydaní rozhodnutia o AV, polícia 
nemôže vykonať rozhodnutie o AV, kým prekážka trvá.61 Policajný útvar vydá písomné 
potvrdenie o odložení výkonu rozhodnutia o AV, v ktorom uvedie dôvod a čas, na ktorý sa 
výkon rozhodnutia odkladá. 62 
 

                                                             
61  § 84 ods.5 ZPC. 
62  § 84 ods. 6 ZPC. 
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Pokiaľ ide o zabezpečenie dodržania povinnosti preskúmať prekážky AV v situácii a v čase, 
keď sa rozhoduje o AV, treba zabezpečiť prístup k aktualizovaným a relevantným 
informáciám o krajinách návratu. Podľa ÚHCP P PZ, jeho ústredie zabezpečuje dostupnosť 
aktualizovaných informácií o krajine pôvodu (návratu) pre všetky policajné útvary v jeho 
jurisdikcii. Na svojom intranete uverejňuje informácie o domácej politickej situácii a jej 
vývoji, o situácii a úrovni dodržiavania ľudských práv v krajinách, do ktorých budú cudzinci 
vrátení/vyhostení zo SR, a predpokladá sa, že tam môže byť prekážka. Všetky policajné 
útvary, ktoré rozhodujú o AV, majú priamy prístup k týmto informáciám. Ak policajný útvar 
potrebuje informácie o krajine, o ktorej nie je na intranete nič k dispozícii, alebo ak 
informácie, ktoré sú k dispozícii, nie sú dostatočne aktualizované, policajný útvar pošle ÚHCP 
P PZ žiadosť o informácie. ÚHCP P PZ čo najskôr pripraví informácie. ÚHCP P PZ používa 
informácie o krajinách overené Migračným úradom MV SR a dostupnými zdrojmi, z ktorých 
MÚ MV SR zbiera základné informácie. Informácie o politickej situácii a dodržiavaní ľudských 
práv sa aktualizujú priebežne každý mesiac alebo každý druhý mesiac v závislosti od 
skutočného vývoja v konkrétnej krajine. Možno pripraviť aj ad hoc aktualizácie, a to na 
základe žiadosti od policajného útvaru, ktorý rozhoduje o AV.63 Treba poznamenať, že táto 
databáza nie je verejne prístupná, a rozhodnutia o AV dostatočne nepreukazujú, že všetky 
policajné útvary, ktoré rozhodujú o AV, majú včasný prístup k aktualizovaným a relevantným 
informáciám o krajine očakávaného návratu. 
 
Dostatočné preskúmanie princípu non-refoulement je veľmi často predmetom sporov 
v súdnych žalobách proti vyhosteniu, a preto súdy vypracovali určité normy. V rozhodnutí 
o vyhostení na Ukrajinu Najvyšší súd rozhodol, že polícia by mala vziať do úvahy súčasnú 
situáciu v krajine a aktualizované IKP o dodržiavaní ľudských práv a bezpečnosti na Ukrajine, 
a nie sa iba spoliehať na skutočnosť, že Ukrajina je zmluvnou stranou readmisnej dohody 
a mnohých medzinárodných nástrojov v oblasti ľudských práv. Súd nebol spokojný so 
záverom, že Ukrajinu možno považovať za bezpečnú tretiu krajinu, pretože IKP obsahujú 
informácie v prospech opačného záveru.64   
Avšak na základe nášho monitorovania môžeme dodať, že ani toto rozhodnutie, ani 
odporúčanie UNHCR nevracať cudzincov na Ukrajinu65, ešte nezmenili prax hraničných 
útvarov a návraty (vyhostenia) na Ukrajinu naďalej pokračujú.  
 
Prekážky AV by sa nemali vykladať iba ako tie, ktoré sa vzťahujú na princíp non-refoulement, 
ale mohli by to byť aj prekážky týkajúce sa zdravotného stavu, rodinného a súkromného 
života ŠPTK.V každom prípade z legislatívy (§ 83 ods. 4 ZPC) vyplýva, že kým dôjde k výkonu 
rozhodnutia o AV, policajný útvar má implicitnú povinnosť preskúmať aj prekážky týkajúce sa 
zdravia, súkromného alebo rodinného života.66 Ak by dôsledky AV pre zdravie, súkromný 
a rodinný život boli príliš neprimerané, policajný útvar by nemal administratívne vyhostiť 
štátneho príslušníka tretej krajiny, alebo môže zrušiť účinnosť rozhodnutia o AV. 
 

                                                             
63  Odpoveď ÚHCP P PZ na žiadosť HRL o informácie zo dňa 20.2.2015 No. KM-TO-2015/000939-004. 
64  Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. 1Sža/21/2014 z 29.7.2014. Rozhodnutie 
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. 1Sža/23/2014 z 13.8.2014. 
65  Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov: Úvahy o medzinárodnej ochrane týkajúce sa vývoja na 
Ukrajine – 2. aktualizácia.  
66  § 83 ods. 4 ZPC. 
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Ak cudzinec požiada o azyl počas konania o AV, ale pred vydaním rozhodnutia o AV, konanie 
sa pozastaví po dobu trvania konania o udelenie azylu. Ak ŠPTK nebol v konaní o azyl 
úspešný, pokračuje konanie o AV. Na druhej strane, ak sa cudzincovi udelil azyl alebo sa mu 
poskytla doplnková ochrana, konanie o AV sa ukončí a rozhodnutie o AV, ktoré už bolo 
vydané, stratí účinnosť. Táto situácia sa týka tých, ktorí požiadali o azyl, až keď ich 
rozhodnutie o AV už nadobudlo účinnosť. Podľa zákona rozhodnutie o AV stráca účinnosť, ak 
štátny príslušník tretej krajiny získal trvalý pobyt podľa § 46 ods. 2 ZPC alebo tolerovaný 
pobyt podľa § 58 ods. 2 písm. b) ZPC. 
 
Ak sa ŠPTK čakajúci na AV odsunie do susednej krajiny, policajný útvar zariadi jeho prevoz 
na oficiálny hraničný priechod. Ak je štátny príslušník tretej krajiny administratívne alebo 
súdne vyhostený vzdušnou cestou alebo cez územie tretej krajiny na základe medzinárodnej 
zmluvy, policajný útvar môže prepraviť štátneho príslušníka tretej krajiny na územie krajiny, 
v ktorej bolo zariadené jeho prijatie. Podrobnosti o realizácii núteného návratu vzdušnou 
cestou upravuje Rozhodnutie Rady o organizácii spoločných letov.67 
 
 
Donucovacie prostriedky 
 
Pri vykonávaní rozhodnutí o AV majú policajti takisto oprávnenie v prípade potreby použiť 
donucovacie prostriedky. Pravidlá pre používanie donucovacích prostriedkov pri návrate 
a odsune a zoznam donucovacích prostriedkov a podmienky ich používania upravuje Zákon 
č. 171/1993 o Policajnom zbore. Podľa § 8 ods. 1 tohto zákona je policajt pri vykonávaní 
služobnej činnosti povinný dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť osoby i svoju vlastnú. Nesmie 
pripustiť, aby v súvislosti s jeho činnosťou vznikla osobe bezdôvodná ujma a aby prípadný 
zásah do jej práv a slobôd prekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného 
jeho služobnou činnosťou. § 50 ods. 3 Zákona o Policajnom zbore vyžaduje, aby pred 
použitím donucovacích prostriedkov policajt vyzval osobu, proti ktorej zakročuje, aby 
upustila od protiprávneho konania, s výstrahou, že bude použitý niektorý z donucovacích 
prostriedkov. Od výzvy na dobrovoľné plnenie a výstrahy môže upustiť iba v prípade, keď je 
sám napadnutý, alebo je ohrozený život alebo zdravie inej osoby a vec neznesie odklad, 
alebo tomu bránia iné okolnosti. Ak sa policajt rozhodol použiť prostriedky, ktoré zasahujú 
do práv a slobôd jednotlivca, čo najskôr informuje danú osobu o jej právach.68 
Zákon o Policajnom zbore uvádza v § 50 ods. 1 zoznam donucovacích prostriedkov. Dlhý 
zoznam donucovacích prostriedkov obsahuje hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany, 
prostriedky na prekonanie odporu a odvrátenie útoku, putá, spútavací opasok, spútavacie 
popruhy, služobného psa, dočasné zastavovacie prostriedky, úder strelnou zbraňou, hrozbu 
zbraňou, varovný výstrel do vzduchu, použitie špeciálneho streliva, zbraň. Prostriedkami na 
prekonanie odporu a odvrátenie útoku sú obušky, obranné tyče, obranné štíty, slzotvorné 
prostriedky a elektrické paralyzátory. Policajt rozhoduje o tom, ktoré z donucovacích 
prostriedkov z tohto zoznamu použije. Pri výbere by mal zvážiť konkrétne okolnosti danej 
situácie, aby dosiahol zamýšľaný účel. Vybrané donucovacie prostriedky a intenzita ich 
použitia musia byť primerané nebezpečnosti útoku. 

                                                             
67  Rozhodnutie Rady 2004/573/ES z 29. apríla 2004 o organizácii spoločných letov na odsuny štátnych 
príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa vzťahujú príkazy na individuálny odsun, z územia dvoch alebo viacerých 
členských štátov. 
68  § 50 a nasledujúce Zákona č.171/1993 Zb. o Policajnom zbore. 
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Zákon o Policajnom zbore ďalej upravuje účely, na ktoré možno použiť konkrétne 
donucovacie prostriedky, ako aj ďalšie podmienky, za ktorých ich možno použiť. Každý 
donucovací prostriedok je doložený vyčerpávajúcim zoznamom účelov alebo situácií, 
v ktorých ho možno použiť. Jednotlivé donucovacie prostriedky nemožno použiť na účely, 
ktoré legislatíva nepredpokladá. Napríklad prostriedky sebaobrany možno použiť na účely 
prekonania odporu alebo odvrátenia útoku. Prostriedky sebaobrany možno použiť na 
zaistenie bezpečnosti inej alebo vlastnej osoby pred útokom, ak sa po výzve od útoku 
neupustí, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo bude pokračovať, aby sa zabránilo ruvačke, 
poškodzovaniu majetku alebo inému hrubému správaniu, ktorým sa porušuje verejný 
poriadok, aby sa zaistila osoba, ktorá kladie aktívny odpor, aby sa zabránilo násilnému 
vstupu nepovolaných osôb do strážených objektov, alebo na miesta, kde je vstup zakázaný, 
a aby sa zabránilo nebezpečnému konaniu, ktoré bezprostredne ohrozuje železničnú 
dopravu. Policajt je oprávnený použiť hmaty a chvaty sebaobrany, aby zaistil osobu, ktorá 
kladie pasívny odpor, alebo odpor pri snímaní identifikačných znakov. 
 
Putá možno použiť na spútanie a zaistenie osoby, ktorá kladie aktívny odpor, napáda iné 
osoby alebo policajta, poškodzuje majetok, ale až po márnej výzve, aby od takého konania 
upustila. Putá možno použiť na vzájomné pripútanie dvoch alebo viacerých zaistených, alebo 
na pripútanie osoby k vhodnému predmetu. Putá sa používajú pri vykonávaní procesných 
úkonov alebo iných zákrokov so zaistenými, ak je dôvodná obava, že sa pokúsia o útek. 
Policajti sú oprávnení použiť putá pri vykonávaní policajných prevozov cudzincov cez 
územie Slovenskej republiky na štátnu hranicu susedného štátu. Polícia je oprávnená použiť 
spútavací opasok, ak je podozrenie, že použitie pút môže byť neúčinné. Spútavacie popruhy 
možno použiť v cele, ak osoba umiestnená v nej neovláda svoje konanie. Po celý čas použitia 
spútavacích popruhov musí byť osoba pod kontrolou policajta, ktorý musí dbať, aby nedošlo 
k narušeniu krvného obehu spútanej osoby. 
 
Ďalšie dôvody pre použitie pút sú upravené iba v súvislosti s cudzincami. Legislatíva 
umožňuje policajtovi použiť putá počas policajného prevozu cudzincov cez územie SR. Zákon 
je spokojný už len s potrebou prepraviť cudzinca; výslovne nevyžaduje ďalšiu podmienku 
agresívneho správania, odporu alebo iného protiprávneho či hrozivého správania cudzinca, 
či riziko jeho úteku. Zákon takisto nevyžaduje, aby policajt najprv požiadal cudzinca 
o dobrovoľné splnenie výzvy a varoval ho o použití pút, ak nesplní výzvu. 
Nie je nijaký relevantný dôvod, prečo by sa vyššie uvedené všeobecné pravidlá pre použitie 
donucovacích prostriedkov nemali uplatňovať aj v špecifických situáciách prevozu cudzincov. 
Napriek tomu úprava iných konkrétnych situácií výslovne vyžaduje uprednostnenie výzvy na 
dobrovoľné upustenie od protiprávneho konania, a potreby varovať o možnosti použitia 
donucovacích prostriedkov. Toto sa výslovne nespomína iba v špecifickom prípade použitia 
pút pri prevoze cudzincov. Napriek tomu, že aplikácia všeobecných pravidiel používania 
donucovacích prostriedkov nie je vylúčená, HRL získala od ŠPTK informácie, ktoré (ak ich 
potvrdia štatistické údaje) môžu preukázať, že používanie pút pri policajnom prevoze 
cudzincov je skôr pravidlom než výnimkou, ktorá sa uplatňuje v nevyhnutných situáciách. 
HRL považuje právnu úpravu, ktorá umožňuje používanie pút na spútanie cudzincov 
v situáciách, v ktorých by ich nebolo možné použiť na slovenských občanov, za 
diskriminačnú. HRL sa domnieva, že putá by sa mali používať iba ako posledná možnosť, po 
tom čo cudzinec nevyhovel výzve na dobrovoľné plnenie. Samozrejme, uplatňujú sa 
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všeobecné pravidlá upravujúce používanie donucovacích prostriedkov, ktoré dávajú 
prednosť dobrovoľnému plneniu a vyhýbajú sa použitiu donucovacích prostriedkov. 
 
Napriek tomu, že jeden zo špecifických dôvodov pre použitie pút ustanovený Zákonom 
o Policajnom zbore je policajný prevoz cudzincov, ako bolo uvedené vyššie, oficiálne 
stanovisko69 ÚHCP P PZ je také, že policajt používa donucovacie prostriedky bez zohľadnenia 
štátnej príslušnosti danej osoby. To znamená, že donucovacie prostriedky sa uplatňujú bez 
ohľadu na to, či dané osoby sú občanmi SR, občanmi EÚ alebo štátni príslušníci tretích krajín. 
Konanie o AV, ako aj konanie o zaistení pozostáva z procesných úkonov a pri všetkých 
procesných úkonoch možno použiť donucovacie prostriedky, ak je to potrebné. Policajt, 
ktorý vykonáva jednotlivý procesný úkon, je oprávnený nezávisle rozhodnúť o použití 
donucovacích prostriedkov. Dôvodom pre použitie pút v súvislosti s konaním o AV alebo 
konaním o zaistení by bolo zabezpečenie prítomnosti osoby alebo zabránenie úteku osoby. 
Pre rozhodnutie o použití pút je dôležitým faktorom správanie osoby alebo riziko úteku. 
Policajt je teda oprávnený použiť putá v ktoromkoľvek štádiu konania, ak by si jednotlivé 
okolnosti situácie vyžadovali ich použitie z dôvodu správania osoby. Pre použtie pút nie je 
stanovené časové obmedzenie. Podľa § 64 ods. 1 Zákona o Policajnom zbore je policajt 
povinný neodkladne hlásiť svojmu nadriadenému každý služobný zákrok, pri ktorom použil 
donucovacie prostriedky. Ak sa donucovacie prostriedky použili proti zraniteľnej osobe, 
nadriadený takisto posudzuje, či sa použili v súlade s § 65 Zákona o Policajnom zbore.70  
 
Policajt je oprávnený použiť služobného psa, aby zaistil bezpečnosť inej alebo vlastnej osoby 
pred útokom, aby zabránil ruvačke, poškodzovaniu majetku, alebo inému hrubému 
správaniu, ktorým sa porušuje verejný poriadok, aby zabránil násilnému vstupu 
nepovolaných osôb do strážených objektov alebo na miesta, kde je vstup zakázaný. Zákon 
o Policajnom zbore konkrétne stanovuje, že služobného psa možno použiť na 
prenasledovanie osoby na úteku, ak má byť zaistená, a na donútenie ukrývajúcej sa osoby, 
aby opustila úkryt. Služobný pes môže strážiť zaistenú osobu alebo prenasledovať osobu, 
ktorá sa v blízkosti štátnej hranice na výzvu nezastaví, snaží sa uniknúť a nemôže byť iným 
spôsobom zadržaná. Služobného psa možno takisto použiť ako donucovací prostriedok na 
zaistenie svojej bezpečnosti alebo bezpečnosti iných osôb pri policajnom prevoze cudzincov 
cez územie SR na štátnu hranicu susedného štátu. Služobného psa možno použiť iba 
s náhubkom. Ak to povaha a intenzita útoku, prípadne prekonanie odporu osoby vyžaduje, 
možno použiť služobného psa bez náhubku. 
 
Policajt je oprávnený použiť hrozbu zbraňou a varovný výstrel do vzduchu, aby napríklad 
zabránil násilnému prekročeniu štátnej hranice. Pred použitím zbrane je policajt povinný 
vyzvať osobu, proti ktorej zakročuje, aby upustila od protiprávneho konania, s výstrahou, že 
bude použitá zbraň. Od výstrahy a varovného výstrelu do vzduchu môže policajt upustiť len 
v prípade, keď je sám napadnutý alebo ak je ohrozený život alebo zdravie inej osoby alebo 
vec neznesie odklad. 
 
Trestnoprávne sankcie  
 

                                                             
69  Odpoveď ÚHCP P PZ na žiadosť HRL o informácie zo dňa 12.8.2014 č. KM-TO2-2014/002235. 
70  Odpoveď ÚHCP P PZ na žiadosť HRL o informácie zo dňa 12.8.2014 č. KM-TO2-2014/002235. 
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Samotný neregulárny pobyt nenapĺňa skutkovú podstatu trestného činu v SR. Ak však štátny 
príslušník tretej krajiny poruší rozhodnutie o AV a zotrvá na území SR neregulárne aj napriek 
účinnému rozhodnutiu o AV a zákazu vstupu, alebo ak znova vstúpi na územie SR v rámci 
uloženého zákazu vstupu, možno ho brať na zodpovednosť za marenie výkonu úradného 
rozhodnutia. § 348 ods. 1 Trestného zákona definuje trestný čin marenia výkonu rozhodnutia 
súdu alebo iného orgánu verejnej moci. Stanovuje, že kto marí alebo podstatne sťažuje 
výkon rozhodnutia súdu alebo iného orgánu verejnej moci, potrestá sa odňatím slobody až 
na dva roky. § 348 ods. 1 ďalej rozoberá rôzne spôsoby, akými možno tento konkrétny 
trestný čin spáchať a písmeno c) sa špecificky týka prisťahovalcov. Ak sa osoba neoprávnene 
zdržiava na území SR bez povolenia a bez vážneho dôvodu, hoci jej bol uložený trest 
vyhostenia alebo jej bol pobyt na území Slovenskej republiky zakázaný. 
 
Hoci sa pri čítaní znenia vyššie uvedeného paragrafu Trestného zákon zdá, že sa nedá vyhnúť 
trestu odňatia slobody, v praxi trestné súdy dávajú prednosť ukladaniu a výkonu trestu 
vyhostenia. Trestné stíhanie v prípravnej fáze, keď prípad vyšetruje polícia a prokuratúra 
pripravuje súdnu žalobu, prebieha zvyčajne v superrýchlom konaní počas niekoľkých hodín. 
Ak sa súd potom domnieva, že skutkový stav veci bol dostatočne preukázaný, môže vydať 
rozhodnutie vo forme trestného rozkazu.71 Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 8 
dní. Cudzinci sa často neodvolajú alebo sa rozhodnú vzdať svojho práva na odvolanie, čo 
vedie k okamžitému výkonu trestu vyhostenia na Ukrajinu. 

Samotný Trestný zákon nezabraňuje situácii, ktorá by bola v rozpore s výkladom rozsudku 
Súdneho dvora EÚ č. C-61/11 vo veci El Dridi. V tomto prípade Súdny dvor skonštatoval, že 
právna úprava ČŠ nemôže štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý sa neoprávnene 
zdržiava na území daného štátu, stanoviť uloženie trestu odňatia slobody len na základe 
toho, že v rozpore s príkazom na opustenie územia tohto štátu v stanovenej lehote zotrváva 
na uvedenom území bez legitímneho dôvodu. Štáty nemôžu uplatňovať najmä pravidlá, ani 
v trestnom zákone, ktoré by mohli ohroziť dosiahnutie cieľov stanovených v Návratovej 
smernici, a tak ju pripraviť o jej účinnosť. 
 
Členské štáty nemôžu ustanoviť trest odňatia slobody, aby napravili neúspešné donucovacie 
prostriedky prijaté za účelom výkonu núteného odsunu podľa článku 8(4) NS, iba z toho 
dôvodu, že ŠPTK sa naďalej neoprávnene zdržiava na území ČŠ, aj keď bol informovaný 
o príkaze opustiť územie štátu a lehota na vycestovanie uplynula, musia sa naďalej snažiť 
vykonať rozhodnutie o návrate, ktoré je stále účinné. 
 
 
Súdny dvor EÚ zašiel ešte ďalej vo veci Achughbabian č. C-329/11, keď rozhodol, že 
Návratovú smernicu treba vykladať v tom zmysle, že bráni právnej úprave členského štátu, 
ktorá potláča neoprávnený pobyt trestnými sankciami, pokiaľ umožňuje uväznenie štátneho 
príslušníka tretej krajiny, ktorý sa neoprávnene zdržiava na území daného členského štátu 
a ktorý nemal možnosť opustiť územie dobrovoľne, pričom voči nemu neboli uplatnené 
donucovacie prostriedky podľa článku 8 NS a v prípade, že bol na čas prípravy a výkonu 
svojho odsunu zaistený, mu neuplynula maximálna doba na zaistenie. Na druhej strane ČŠ 
mohli uväzniť ŠPTK, voči ktorému bolo uplatnené konanie o návrate podľa uvedenej 

                                                             
71  § 353 ods.1 Trestného poriadku č. 301/2005 Zb. 
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smernice a ktorý sa neoprávnene zdržiava na danom území bez opodstatného dôvodu 
nevrátiť sa. 
 
Slovenská legislatíva v skutočnosti umožňuje uloženie trestu odňatia slobody štátnemu 
príslušníkovi tretej krajiny, ktorý nedodržal platné rozhodnutie o AV a nerobí nijaké 
rozlíšenie medzi tými, na ktorých sa uplatnili konania o návrate podľa NS, a tými, na ktorých 
sa neuplatnili. Trestný súd je rozhodujúcou inštitúciou, ktorá sa stará o to, aby sa legislatíva 
uplatňovala spôsobom v súlade s cieľom NS a výkladom Súdneho dvora EÚ. Aj definícia 
trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia v Trestnom zákone stanovuje výnimku 
zo spáchania tohto trestného činu u tých, ktorí na to mali vážny dôvod, a takisto ak osoby, 
ktoré vstúpia na územie štátu neregulárne a porušia platné rozhodnutie o AV, by nemali 
dostať výnimku zo zodpovednosti za takéto činy v súlade s článkom 31 Dohovoru o právnom 
postavení utečencov z roku 1951 za predpokladu, že na územie Slovenskej republiky vstúpili 
s úmyslom žiadať o medzinárodnú ochranu. 
 
 

2.5. Návrat a odsun detí 
 

Zákon v ustanovení § 87 ods. 4 písm. (b) ZPC zakazuje administratívne vyhostiť deti mladšie 
ako 18 rokov. Tento zákaz neplatí, ak je vyhostenie v skutočnosti v záujme dieťaťa. Ak sa na 
území SR nájde maloleté dieťa, policajt bezodkladne oznámi túto skutočnosť najbližšiemu 
úradu sociálnoprávnej ochrany detí – miestnemu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Táto 
oznamovacia povinnosť má za účel odovzdanie maloletého z rúk polície do starostlivosti 
orgánu, ktorý je zodpovedný a pripravený na starostlivosť o deti. Všetky úkony všetkých 
verejných orgánov sa riadia princípom najlepšieho záujmu dieťaťa, čo je všeobecný princíp 
uplatniteľný podľa Zákona o rodine72 a Zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej 
kuratele. Na druhej strane, ZPC vo svojich ustanoveniach výslovne neustanovuje 
uplatňovanie tohto princípu. 
V skutočnosti nemáme veľa skúseností s návratom a odsunom detí, pretože väčšina 
maloletých bez sprievodu zmizne z územia SR skôr, než sa uskutoční konanie o návrate. 
V prípade detí v sprievode rodinných príslušníkov sa zachovanie rodiny vo všeobecnosti 
považuje za najlepší záujem dieťaťa. Na druhej strane, policajné útvary sú do istej miery 
neochotné poskytnúť dospelým členom rodiny výhodnejšie zaobchádzanie len preto, že 
majú deti. 
 
Hoci maloletí bez sprievodu nebývajú v SR zaistení, keď je ich vek sporný, metódy zisťovania 
skutočného veku nerešpektujú medzinárodné normy a predpokladá sa, že sú dospelí, až kým 
sa nepreukáže opak. O situáciách, keď štátne orgány a cudzinec vedú spor o otázke veku 
maloletého, možno nájsť viac informácií v publikácii HRL o určovaní veku, ktorá vyšla v roku 
2013.73   
 

                                                             
72  Zákon č. 36/2005 Zb. o rodine. 
73  Liga za ľudské práva, Katarína Fajnorová, Zuzana Števulová, Peter Guráň: Dieťa alebo dospelý? 
Ochrana práv cudzincov v konaniach o určenie veku a v konaniach o zaistení. Marec 2013.  
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2.6. Zákazy vstupu 

 
Rozhodnutie o AV môže takisto obsahovať aj výrok o uložení zákazu vstupu na územie SR 
alebo územia všetkých ČŠ. Ak aj policajný útvar neurčí lehotu pre dobrovoľný odchod, vždy 
určí lehotu zákazu vstupu.74 Zákaz vstupu je povinnou súčasťou rozhodnutia o AV, ak ŠPTK 
nebol schopný splniť svoju povinnosť dobrovoľne vycestovať stanovenú v rozhodnutí o AV, 
to neplatí, ak mu bol zákaz vstupu uložený už v rozhodnutí o AV.75  
 
ŠPTK je povinný vycestovať z krajiny najneskôr posledný deň oprávneného pobytu76 alebo do 
30 dní odo dňa, keď mu žiadosť o akúkoľvek formu pobytu v SR bola zamietnutá s konečnou 
platnosťou. Ak sa policajný útvar dozvie, že ŠPTK nevycestoval v tejto lehote, môže sa 
rozhodnúť uložiť mu zákaz vstupu, a ak ho uloží, tak až na jeden rok. 
 
V ZPC je táto možnosť osobitne relevantná, ak sa na ŠPTK už vzťahovalo viac ako jedno 
rozhodnutie o AV, alebo ak vstúpil na územie SR počas trvania zákazu vstupu. V tomto 
prípade bude v rozhodnutí o AV povinne výrok o uložení zákazu vstupu, a v tomto 
konkrétnom prípade s platnosťou pre všetky ČŠ.77 
 
V ostatných situáciách je zákaz vstupu upravený v ZPC ako nepovinná časť rozhodnutia o AV. 
Osobitným prípadom je, keď rozhodnutie o AV je spojené so žiadosťou o ADN. V tomto 
prípade sa v rozhodnutí o AV určí lehota na realizáciu ADN, ale neukladá sa v ňom zákaz 
vstupu.78  
 
Príslušný policajný útvar zodpovedný za rozhodnutie o AV rozhoduje o tom, či uloží alebo 
neuloží zákaz vstupu v jednotlivom prípade. Právna úprava ustanovuje iba základný rámec 
pre uplatňovanie zákazu vstupu, ktorý policajný útvar dodržava pri ukladaní zákazu vstupu. 
 
Zákaz vstupu možno uložiť na 1 až 5 rokov.79 Zákon ustanovuje osobitnú úpravu minimálnej 
a maximálnej lehoty na základe rôzneho konania ŠPTK, pre ktoré sa uplatňuje zákaz vstupu.80 
Zákaz vstupu na desať rokov možno uložiť iba v prípade, keď ŠPTK administratívne vyhostia, 
pretože predstavuje vážnu hrozbu pre bezpečnosť štátu a verejný poriadok. 
 
Zákon stanovuje možnosť uložiť zákaz vstupu na kratšiu lehotu, než je lehota uvedená 
v právnom rámci.81 Podľa § 83 ods. 4 ZPC pri rozhodovaní o AV zraniteľných osôb alebo 

                                                             
74 § 77 ods. 1 ZPC. 
75  § 82 ods. 6 ZPC. 
76  § 82 ods. 2 písm. n) ZPC s odkazom na § 111 ods. 1 písm.(p) ZPC. 
77  § 82 ods. 4 a 5 ZPC. 
78  § 82 ods. 9 ZPC. 
79  § 82 ods. 3 ZPC. 
80  Napríklad ak dôvodom pre AV bolo, že ŠPTK neregulárne prekročil vonkajšiu hranicu, úmyselne sa 
vyhne alebo odmietne podrobiť hraničnej kontrole, má neregulárny pobyt na území SR, predstavuje hrozbu pre 
bezpečnosť štátu, verejný poriadok alebo verejné zdravie, uzavrel účelové manželstvo, boli mu zrušené alebo 
odobraté víza, uviedol v konaní podľa tohto zákona nepravdivé, neúplné alebo zavádzajúce údaje, policajný 
organ rozhodne o dĺžke trvania zákazu vstupu od jedného do piatich rokov. 
 Policajný útvar môže rozhodnúť o zákaze vstupu na tri roky až päť rokov štátnemu príslušníkovi tretej 
krajiny, ktorý pri vstupe počas hraničnej kontroly predloží falošný alebo pozmenený doklad alebo doklad inej 
osoby. 
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ŠPTK, ktorí už majú udelený pobyt v SR, policajný útvar zváži, či by dôsledky zákazu vstupu 
neboli neprimerané vzhľadom na súkromný a rodinný život, dĺžku pobytu v SR, zdravotný 
stav, vek a väzby s krajinou pôvodu.82  
 
Ak pre rozhodnutie o AV existuje viac dôvodov a policajný útvar sa rozhodol uložiť zákaz 
vstupu, použije ustanovenie zodpovedajúce dôvodu pre AV, ktorým sa zákaz vstupu upravuje 
najprísnejšie. 
 
Rozhodnutie o zákaze vstupu, ktoré je súčasťou rozhodnutia o AV, alebo samostatným 
rozhodnutím o zákaze vstupu, sa riadi všeobecnými pravidlami Správneho poriadku. ZPC 
odkazuje na doplnkové uplatňovanie ZSK v konaniach, to neplatí, ak ZPC výslovne vylučuje 
uplatňovanie ZSK. Úprava zákazu vstupu v ZPC nevylučuje uplatňovanie ZSK, preto musí byť 
rozhodnutie o uplatnení zákazu vstupu individuálne, a musí zohľadniť všetky individuálne 
okolnosti prípadu. ZSK ďalej vyžaduje, aby rozhodnutie vychádzalo zo spoľahlivo zisteného 
stavu veci a obsahovalo predpísané náležitosti.83 V odôvodnení rozhodnutia musí byť 
uvedené podrobné vyhodnotenie získaných dôkazov, úvahy, ktoré sprevádzali hodnotenie 
dôkazov, zistené skutočnosti o prípade a právne predpisy, na základe ktorých rozhodoval.84 
Keď o zákaze vstupu rozhoduje policajný útvar, neprekročí právny rámec a kritériá stanovené 
zákonom, medzinárodnými nástrojmi na ochranu ľudských práv a relevantnej 
jurisprudencie.85 
 
Podľa § 82 ods. 10 ZPC, lehota zákazu vstupu začína plynúť dňom vykonania AV, dňom 
vycestovania v rámci programu ADN, alebo dňom uplynutia lehoty na dobrovoľné 
vycestovanie určenej v rozhodnutí o AV. Ak sa policajný útvar dozvie, že osoba nevycestovala 
z územia SR v lehote určenej na dobrovoľný návrat, lehota zákazu vstupu začne odznovu 
plynúť odo dňa vykonania vyhostenia.86 Lehota zákazu vstupu sa končí uplynutím toho dňa, 
ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok 
lehoty. Ak takýto deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca.87 
Ak ŠPTK, ktorý bol administratívne vyhostený, môže preukázať, že vycestoval zo SR v lehote 
určenej v rozhodnutí o AV, alebo ak vycestoval v rámci programu ADN, podľa ZPC mu MV SR 
môže zrušiť zákaz vstupu.88 Hoci oprávnenie uložiť zákaz vstupu je plne v moci policajného 
útvaru, ktorý vedie konanie o AV, oprávnenie zrušiť rozhodnutie je funkčne centralizované 
v Úrade hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru pod MV SR. 
 
MV SR môže ŠPTK povoliť vstup aj napriek tomu, že mu v rozhodnutí o AV alebo 
v samostatnom rozhodnutí bol uložený zákaz vstupu, ak účelom jeho plánovaného pobytu sú 
humanitné dôvody, napríklad úmrtie alebo návšteva vážne chorej osoby, ktorá je ŠPTK 
blízkou osobou, alebo ak je jeho pobyt v záujme SR a vec nemožno vybaviť v zahraničí.89 Toto 

                                                                                                                                                                                              
81  § 83 ods.4 ZPC. 
82  § 83 ods.4 ZPC. 
83  § 46 ZSK. 
84  § 47 ods.3 ZSK. 
85  Rozhodnutie Najvyššieho súdu 9sža11/2010 zo dňa 29.9.2010. 
86  § 82 ods. 11 ZPC. 
87  § 82 ods.12 ZPC. 
88  § 86 ods.1 ZPC. 
89  § 86 ods.2 ZPC. 
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ustanovenie by sa uplatňovalo v situáciách, keď ŠPTK, na ktorého sa vzťahuje zákaz vstupu, 
žiada o vstupné víza z humanitných dôvodov. 
 
Právna úprava je pomerne skúpa na slovo, keď ide o zrušenie zákazu vstupu a neupravuje 
možnosť pozastavenia zákazu vstupu. Jej úprava je obmedzená na ustanovenie § 86 ZPC 
a ani nestanovuje kritériá pre rozhodovanie. Konštatuje však, že pri rozhodovaní o zrušení 
zákazu vstupu alebo o povolení vstupu na územie SR, polícia neuplatňuje všeobecné 
pravidlá Správneho poriadku.90 Právnym dôsledkom vylúčenia uplatňovania Správneho 
poriadku je, že polícia nevydáva riadne rozhodnutie v prípade, keď odmietne zrušiť zákaz 
vstupu, alebo odmietne povoliť vstup. Tieto rozhodnutia sú plne v právomoci policajného 
útvaru a odvolací orgán ani súd ich nemôžu preskúmať. 
 
Možnosť z výnimočných dôvodov povoliť vstup ŠPTK, ktorému už bol uložený zákaz vstupu 
na územie SR, možno chápať ako výsadu štátu, a nie právo ŠPTK. No keďže rozhodnutie 
o zrušení zákazu vstupu môže ovplyvniť práva a povinnosti jednotlivca, dodržiava sa 
všeobecný princíp pre vydávanie riadneho rozhodnutia v takomto konaní. Preto odporúčame 
zmeniť právnu úpravu a ustanoviť bežné správne konanie o zrušení zákazu vstupu. 
 
Slovenská republika transponovala článok 11 NS správne, pričom rozšírila dôvody pre 
povinné uloženie zákazu vstupu o prípady opakovaného vydania rozhodnutia o AV a vstupu 
na územie SR, ktorý je v rozpore so stále platným zákazom vstupu. Na druhej strane vstup na 
územie štátu, ktorý je v rozpore so stále platným zákazom vstupu, by sa posudzoval ako 
trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia91 (o AV a zákaze vstupu), a cudzinec by 
bol trestne stíhaný s možnosťou uloženia trestu vyhostenia. 
 
Článok 11 ods. 3 druhá veta NS sa vzťahuje na obete obchodovania s ľuďmi, ktorým sa 
neukladá zákaz vstupu. Podľa vlády bola transpozícia tohto ustanovenia zabezpečená 
úpravou v § 58 ods. 2 písm. c) ZPC. Štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý bol obeťou 
obchodovania s ľuďmi a má viac ako 18 rokov, sa udelí tolerovaný pobyt, pričom prvých 90 
dní sa mu udelí na premýšľanie, a jeho pobyt na tento účel sa považuje za tolerovaný pobyt. 
Pokiaľ ide o článok 11 ods. 4 NS, SR trvá na tom, že dodržiava článok 25 Dohovoru, ktorým sa 
vykonáva Schengenská dohoda. 
 
 

2.7. Procesné záruky pred návratom 

2.7.1. Prístup k informáciám 

 
Príkaz na návrat, zákaz vstupu a zaistenie sa ukladajú vo forme individuálneho rozhodnutia 
– rozhodnutia o AV, rozhodnutia o zákaze vstupu a rozhodnutia o zaistení. Iba rozhodnutia, 
ktorými sa zamieta alebo umožňuje zrušenie zákazu vstupu, sa nevydávajú vo forme 
individuálneho riadneho rozhodnutia, ktoré môže preskúmať odvolací orgán alebo súd. 
 

                                                             
90   § 86 ods.3 ZPC. 
91  Trestný zákon. 
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Individuálne správne rozhodnutia sa riadia požiadavkami všeobecných správnych konaní 
a musia povinne obsahovať výrok s odkazom na konkrétne uplatňované právne ustanovenie, 
zdôvodnenie s opisom skutkového stavu veci, hodnotenie dôkazov, argumenty vedúce ku 
konečnej právnej kvalifikácii situácie. A v neposlednom rade je povinnou súčasťou 
individuálneho rozhodnutia aj informácia o možnosti odvolania. 
 
Rozhodnutia musia mať písomnú formu a spracúvajú sa v slovenskom jazyku. Vo 
všeobecnosti sa neposkytuje písomný preklad individuálneho rozhodnutia. Policajný útvar je 
však na žiadosť cudzinca povinný poskytnúť mu písomný preklad dôvodu AV, dôvodu zákazu 
vstupu, povinnosti vycestovať zo SR, doby zákazu vstupu a poučenia o možnosti odvolania 
v jazyku, ktorému rozumie, alebo v jazyku, o ktorom sa dá odôvodnene predpokladať, že mu 
cudzinec rozumie.92 Zákon vyslovene nevyžaduje, aby policajný útvar poskytol informácie 
o právnych dôsledkoch nesplnenia rozhodnutia o AV, alebo o dôsledkoch vstupu na územie 
SR napriek platnému zákazu vstupu. 
 
V prípade rozhodnutia o zaistení policajný útvar, ktorý cudzinca zaistil, je povinný zaisteného 
cudzinca informovať v jazyku, ktorému rozumie, o dôvodoch jeho zaistenia, o možnosti 
podať odvolanie proti rozhodnutiu o zaistení, o práve skontaktovať sa so zastupiteľským 
úradom krajiny, ktorej je štátnym príslušníkom, skontaktovať sa s právnikom a blízkou 
osobou a informovať ich o svojom zaistení a mieste, kde sa nachádza. Zákon vyslovene 
nevyžaduje, aby policajný útvar poskytol písomné informácie v inom než slovenskom jazyku. 
 
O nútenom návrate sa nevydáva rozhodnutie, okrem zaistenia ako opatrenia na účely 
výkonu rozhodnutia o AV; nútený návrat sa realizuje priamou aplikáciou zákona. Na začatie 
krokov, ktoré vedú k výkonu rozhodnutia o AV, sa nevzťahuje nijaká osobitná informačná 
povinnosť. 
 
 

2.7.2. Účinný opravný prostriedok 

 
Právo na účinný opravný prostriedok je bezprostrednou súčasťou práva na spravodlivý 
proces. Hoci EDOĽPZS poskytuje v článku 13 právo na účinný opravný prostriedok iba 
v súvislosti s právami a slobodami, ktoré sú chránené v EDOĽPZS, Charta základných práv EÚ 
rozšírila tento rámec pôsobnosti a v článku 47 poskytuje právo na účinný opravný 
prostriedok každému, koho práva a slobody garantované právom Únie sú porušené. Právo 
na účinný opravný prostriedok je takisto zakotvené v Ústave Slovenskej republiky, ktorá 
každému poskytuje právo na spravodlivý proces. 
 
To znamená, že cudzinci v SR, proti ktorým bolo vydané rozhodnutie o vyhostení, majú podľa 
Ústavy Slovenskej republiky, EDOĽPZS a Charty základných práv EÚ právo na účinný opravný 
prostriedok. 
 
Konanie o odvolaní proti rozhodnutiu o vyhostení, alebo proti rozhodnutiu o zákaze vstupu, 
ak bolo vydané samostatne, sa riadi všeobecnými pravidlami, ktoré sa uplatňujú v správnych 

                                                             
92  § 77 ods. 3 ZPC. 
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konaniach. Keďže ZPC neobsahuje osobitnú úpravu, uplatňuje sa Správny poriadok. Podľa 
Správneho poriadku, odvolanie skúma policajný útvar vyššieho stupňa. V kontexte článku 13 
(1) NS je to správny orgán; ako nadriadený orgán má isté prvky nezávislosti, ale nemožno 
usúdiť, že je nestranný vo svojom rozhodovaní. Ak odvolací orgán svojím rozhodnutím 
potvrdí rozhodnutie o AV, toto rozhodnutie nadobudne účinnosť a je konečné. Platné 
rozhodnutia možno napadnúť na súde žiadosťou o ich súdne preskúmanie.93 Takéto konanie 
nemá odkladný účinok na výkon rozhodnutia o návrate, ale súd môže priznať odkladný 
účinok podanému opravnému prostriedku. 
 
Podľa § 55 Správneho poriadku, odvolanie má odkladný účinok. Preto vo všeobecnosti platí, 
že ak sa podá odvolanie proti rozhodnutiu o AV, polícia nemôže vykonať rozhodnutie 
dovtedy, kým odvolací orgán nevydá svoje rozhodnutie. 
 
No § 55 ods. 2 Správneho poriadku dáva verejnému orgánu oprávnenie vylúčiť odkladný 
účinok odvolania, hoci len vo výnimočných situáciách. Tieto výnimočné situácie sú 
vymedzené požiadavkou naliehavého všeobecného záujmu, alebo ak je nebezpečenstvo, že 
odkladom výkonu rozhodnutia utrpí účastník konania alebo niekto iný nenahraditeľnú 
ujmu. Naliehavosť všeobecného záujmu sa zdôvodní v rozhodnutí o vylúčení odkladného 
účinku odvolania. Hoci rozhodnutie o vylúčení odkladného účinku odvolania môže mať vážne 
dôsledky, zákon vylučuje možnosť odvolať sa proti nemu, čo ešte viac obmedzuje prístup 
k účinnému opravnému prostriedku. 
 
Odkladný účinok odvolania je vyjadrený skutočnosťou, že výkon rozhodnutia o AV sa odloží 
alebo pozastaví, kým odvolací orgán nerozhodne o odvolaní. Ak sa odvolací účinok vylúči, 
rozhodnutie sa stáva vykonateľným okamžite po doručení rozhodnutia a osoba môže byť 
okamžite vyhostená bez ohľadu na dobu platnosti rozhodnutia o návrate. 
 
Návratová smernica v článku 13 (1) vyžaduje účinný opravný prostriedok na odvolanie sa 
proti rozhodnutiu vzťahujúcemu sa na návrat, alebo na jeho preskúmanie. Aby opravný 
prostriedok bol účinný, odvolací orgán má právomoc dočasne pozastaviť výkon napadnutého 
rozhodnutia, pokiaľ sa dočasné pozastavenie výkonu už neuplatňuje na základe 
vnútroštátnych predpisov. V takom prípade účinkom pozastavenia výkonu je odklad odsunu 
v súlade s článkom 9 NS. Návratová smernica teda vyslovene neukladá ČŠ povinnosť 
ustanoviť opravný prostriedok s odkladným účinkom v prípade podania odvolania proti 
rozhodnutiu o návrate. 
 
Ale podľa výkladu Súdneho dvora EÚ vo veci Abdida C-562/13 cieľ NS a rešpektovanie 
základných práv, najmä požiadaviek vyplývajúcich z článkov 1, 2, 3, 4, 19(2) a 47 Charty 
základných práv EÚ, si vyžadujú, aby dotknutá osoba mala prístup k opravnému prostriedku, 
ktorý automaticky pozastavuje výkon príkazu na odsun. Účel článku 13 NS možno jasne 
vyvodiť zo základného princípu, ktorý zákonodarný zbor EÚ stanovil v článku 1 NS, ktorý sa 
v súlade so základnými právami dotknutých osôb snaží garantovať účinnú ochranu ich 
záujmov, najmä repatriáciu za ľudských a dôstojných podmienok. Účel toho ustanovenia 
možno teda chápať iba v súlade a spôsobom, ktorý je v súlade s právami zakotvenými 
v článkoch 1 až 4 Charty, ktoré zaručujú rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, ako aj práva na 
život a práva na osobnú integritu, a zakazujú neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie. 
                                                             
93  Občianskosúdny poriadok v Piatej časti. 
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Takisto sa musí vykladať v súlade s princípom non-refoulement, ktorý je zakotvený v článku 
19(2) Charty. Nakoniec musí zabezpečiť rešpektovanie princípov rovnosti a nediskriminácie 
tak, ako sú stanovené v článkoch 20 a 21 Charty, a zaručiť právo na účinný opravný 
prostriedok, ktorý je ustanovený v článku 47 Charty. Tieto odkazy sú nevyhnutnou súčasťou 
odkazov na základné práva v článku 1 NS. 
 
ČŠ musí dodržiavať princíp non-refoulement v súlade so svojimi povinnosťami podľa článku 5 
NS a článku 19(2) Charty. Splnenie takejto požiadavky znamená, že výkon rozhodnutia 
o návrate by sa mal automaticky pozastaviť na čas, ktorý príslušný vnútroštátny orgán 
potrebuje na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a námietok vznesených dotknutou 
osobou, vzhľadom na existenciu rizika zaobchádzania, ktoré je zakázané článkom 4 Charty. 
ESĽP takisto rozhodol, že právo na účinný opravný prostriedok zakotvené v článku 13 
EDOĽPZS vyžaduje, aby cudzí štátny príslušník, na ktorého bol vydaný príkaz na deportáciu, 
mal prístup k opravnému prostriedku s automatickým odkladným účinkom, keď takáto osoba 
podá „diskutabilnú sťažnosť“, že jej odsun by ju vystavil riziku neľudského alebo 
ponižujúceho zaobchádzania v rozpore s článkom 3 EDOĽPZS.94 ESĽP sa domnieva, že 
v takejto situácii by výkon príkazu na odsun, ktorého zákonnosť je napadnutá, viedol 
k nezvratným škodám, ktorým treba zabrániť pozastavením výkonu príkazu. 
 
V situácii, v ktorej výkon rozhodnutia o návrate môže vystaviť dotknutú osobu riziku 
neľudského alebo ponižujúceho správania v rozpore s článkom 4 Charty, musí opravný 
prostriedok uvedený v článku 13(1) smernice a zakotvený v článku 47 Charty mať 
automatický odkladný účinok, ak má byť účinný. 
 
V Slovenskej republike sme však zistili, že polícia má sklon pravidelne používať opatrenie 
umožňujúce vylúčenie odkladného účinku vo viacerých konkrétnych situáciách – 1.) V konaní 
na štátnej hranici, keď je osoba vrátená na Ukrajinu na základe readmisnej dohody 
a rozhodnutie o AV je vydané proti tejto osobe; 2.) v prípade, keď polícia chce zaistiť osobu 
v konaní o vyhostení na účely výkonu rozhodnutia o AV a 3.) v konaní o AV, ak osoba má byť 
vyhostená z územia SR a orgány majú istý záujem o jej urýchlený odsun z územia štátu 
(napríklad v situácii, keď sa daná osoba považuje za hrozbu pre národnú bezpečnosť). 
V ostatných konaniach o administratívnom vyhostení sa odkladný účinok zvyčajne 
nevylučuje. 
 
 
V konaniach na hranici pozastavenie odkladného účinku znamená, že osobu možno vrátiť na 
územie Ukrajiny v priebehu niekoľkých hodín, a táto osoba nemá skutočnú a faktickú 
možnosť získať prístup k právnikovi, kým je na území SR. Keďže zákonná lehota na podanie 
odvolania je iba 15 dní, pre takéhoto jednotlivca môže byť nemožné žiadať o právnu pomoc 
zo zahraničia (najmä ak po vrátení na Ukrajinu nasleduje zaistenie). Právo na bezplatnú 
právnu pomoc v konaní o vyhostení zaručuje slovenské právo95 a v konaní o odvolaní proti 

                                                             
94  M.S.S. v. Belgicko a Grécko, č. 30696/09, odseky 286 až 293, 2011, I.M. v. Francúzsko, č. 9152/09, 
odseky 127 až 135, 2. februára 2012, a De Souza Ribeiro v. Francúzsko, č. 22689/07, odseky 77 až 83, 2012.  
95  § 24c Zákona č. 327/2005 Zb. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi. „Fyzická 
osoba má právo na poskytnutie právnej pomoci v konaní o AV právnikom z Centra právnej pomoci alebo 
určeným advokátom, ak (a) je štátnym príslušníkom tretej krajiny, (b) požiadala o poskytnutie právnej pomoci, 
(c) nemá svojho zvoleného zástupcu na konanie o AV, (d) sa nachádza v stave materiálnej núdze a (e) policajný 
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rozhodnutiu o vyhostení poskytuje právnu pomoc Centrum právnej pomoci. No ako už bolo 
uvedené vyššie, cudzinec, ktorého vrátia na hranici, nemá skutočný prístup k právnej 
pomoci. Kancelária verejného ochrancu práv SR takisto poukázala na túto prax a odsúdila 
ju.96 
 
Ak bolo rozhodnutie o AV už vydané a vykoná sa s využitím výhody trvalej prítomnosti ŠPTK 
v útvare zaistenia, odkladný účinok odvolania proti rozhodnutiu o AV je takisto vylúčený. 
Výnimka všeobecného záujmu sa chápala ako potreba zariadiť náhradné cestovné doklady. 
 
Hoci na prvý pohľad je záujem orgánov o rýchle konanie o návrate možno pochopiteľný, 
treba poukázať na to, že takáto prax vážne podkopáva ochranu ľudských práv, ponímanie 
účinného opravného prostriedku a bráni prístupu k spravodlivosti. Takáto prax je v rozpore 
s Ústavou Slovenskej republiky, Chartou EÚ ako aj EDOĽPZS a je v rozpore s článkom 13 
Návratovej smernice – všetky poskytujú jednotlivcom právo na účinný opravný prostriedok. 
Toto je vážnejšie v situáciách, v ktorých sú v hre ďalšie základné práva a slobody, napríklad 
ochrana pred mučením, právo na život, ochrana rodinného a súkromného života. Takéto 
praktiky môžu mať veľmi vážne dôsledky pre ľudské životy a blaho jednotlivcov, tieto 
dôsledky môžu byť nezvratné a môžu viesť k ďalším porušeniam základných ľudských práv 
a slobôd, ktoré SR zaručuje každému. 
 
Odhalili sme ďalší znepokojujúci trend, ktorý obmedzuje dostupnosť opravných prostriedkov 
cudzincom v konaniach o vyhostení a zaistení. V niektorých policajných útvaroch ŠPTK majú 
tendenciu vzdať sa svojho práva na odvolanie okamžite, ako dostanú písomné rozhodnutie. 
Táto prax sa týka práva na odvolanie proti rozhodnutiu o AV, ako aj práva na odvolanie proti 
rozhodnutiu o zaistení. HRL to identifikuje ako bežnú prax, pretože vyjadrenie vôle cudzinca 
vzdať sa svojho práva na odvolanie sa robí písomne v slovenskom jazyku vo forme čistého 
formulára vopred pripraveného políciou pre použitie pri tejto príležitosti. Táto prax sa 
v niektorých policajných útvaroch vyskytuje častejšie než v iných a vedie k tomu, že 
odvolanie (ak sa podá neskôr) sa stáva neúčinným, a teda bráni ŠPTK žiadať o preskúmanie 
prvostupňového rozhodnutia (o vyhostení a o zaistení) vydanému proti nemu. 
Podľa nás zákon odsudzuje a vyslovene zakazuje praktiky orgánov, pri ktorých sa odvolanie 
stáva neúčinným ešte skôr, než cudzinec dostane príležitosť použiť ho. 
 

2.8. Zaistenie a alternatívy k zaisteniu97 
    

                                                                                                                                                                                              
útvar vydal rozhodnutie o zaistení osoby.“ Stav materiálnej núdze sa skúma iba u tých ŠPTK, ktorí pred vydaním 
rozhodnutia o AV mali povolenie na pobyt. Právna pomoc je k dispozícii od vydania rozhodnutia o AV, vrátane 
súdneho konania a v prípade potreby konania pred Ústavným súdom. Týka sa to aj právnej pomoci v prípade 
zaistenia. Na druhej strane, Centrum právnej pomoci, ktoré spadá pod Ministerstvo spravodlivosti SR, môže 
vziať späť žiadosť o opravný prostriedok, ak osoba bola vyhostená z územia SR. 
96  Správa verejného ochrancu práv o dostupnosti právnej pomoci zaisteným štátnym príslušníkom 
tretích krajín, Bratislava, jún 2013, str. 15, dostupná na www.vop.gov.sk.   
97  Pozrite aj „Dvadsať usmernení o nútenom návrate“ Výboru ministrov Rady Európy, Kapitolu III 
„Zaistenie pred odsunom”. 
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2.8.1. Dôvody zaistenia 

ZPC upravuje dôvody zaistenia na účely návratu v § 88. Podľa tohto ustanovenia je policajt 
oprávnený v konaní o návrate zaistiť ŠPTK s cieľom zabezpečiť jeho vycestovanie zo SR až do 
jeho konečného odsunu z územia SR. Rôzne dôvody v tomto ustanovení umožňujú zaistenie 
ŠPTK vo všetkých fázach návratového procesu, začínajúc zaistením na účely prípravy návratu 
– v konaní o AV pred vydaním rozhodnutia o AV98, na účely zabezpečenia prípravy alebo 
výkonu jeho prevozu podľa Nariadenia Dublin III.99, vrátane prípravy a výkonu odsunu 
z územia SR – výkon rozhodnutia o AV100, výkonu trestu vyhostenia,101 výkonu prevozu podľa 
Nariadenia Dublin III.102, na účely jeho vrátenia prostredníctvom readmisie podľa readmisnej 
dohody103. 

Zaistenie ŠPTK v konaní o AV je opodstatnené iba na zabránenie jeho úteku v priebehu 
konania, alebo na vynútenie jeho spolupráce v situácii, keď sa vyhol alebo maril výkon 
rozhodnutia o AV. Zaistenie sa v skutočnosti realizuje ako opatrenie zabezpečujúce fyzickú 
prítomnosť a spoluprácu ŠPTK počas konania o AV, aby príslušný orgán úspešne dospel 
k rozhodnutiu o AV. Zákon podmieňuje zaistenie z tohto dôvodu jednou z dvoch 
dodatočných požiadaviek – policajný útvar buď preukáže, že existuje riziko úteku ŠPTK alebo 
ŠPTK sa vyhýba alebo bráni procesu prípravy výkonu jeho AV.104 Riziko úteku ŠPTK definuje § 
88 ods. 2 ZPC a jeho definícia sa analyzuje nižšie v ďalšom texte. 
 
Zaistenie v konaní o vyhostení 
 
Je dôležité poukázať na to, že zaistenie v konaní o AV je prísne obmedzené zákonom. 
Policajný útvar nemôže držať cudzinca v zaistení v zdĺhavom konaní o AV bez vydania 
rozhodnutia o AV. To by znamenalo neprimeranú neistotu pre ŠPTK, pretože až 
z rozhodnutia o AV je jasné, do ktorej krajiny bude vyhostený a či sa vzali do úvahy všetky 
okolnosti jeho prípadu. Ak ŠPTK nesúhlasí s AV, môže napadnúť rozhodnutie o AV. Podľa § 88 
ods. 11 ZPC je policajný útvar povinný vydať rozhodnutie o AV do 48 hodín od obmedzenia 
slobody ŠPTK, ak bol tento zaistený podľa § 88 ods. 1 písm. a) ZPC. Ak policajný útvar nevydá 
rozhodnutie o AV v tejto lehote, musí ŠPTK ihneď prepustiť. Na druhej strane, aby sa vyvážilo 
toto ustanovenie, zákon takisto stanovuje, že to neplatí, ak policajný útvar nevydá 
rozhodnutie o AV z dôvodu prerušenia konania o AV podľa § 77 ods. 4 ZPC alebo vyžiadania 
informácií podľa § 83 ods. 7 ZPC. 
 
Zaistenie na účely odsunu 
 
Ustanovenie § 88 ods. 1 písm. b) ZPC ďalej umožňuje zaistiť ŠPTK s cieľom zabezpečiť jeho 
vycestovanie zo SR na základe rozhodnutia o AV alebo na základe súdneho rozhodnutia 
v trestnoprávnom konaní, v ktorom mu bol uložený trest vyhostenia. Jedinou požiadavkou 
pre uplatnenie tohto ustanovenia je vykonateľné rozhodnutie o AV alebo trest vyhostenia. 
                                                             
98  § 88 ods. 1 písm. a) ZPC. 
99  § 88 ods. 1 písm. c) ZPC. 
100  § 88 ods. 1 písm. b) ZPC. 
101  § 88 ods. 1 písm. b) ZPC. 
102  § 88 ods. 1 písm. c) ZPC. 
103  § 88 ods. 1 písm. d) ZPC. 
104  § 88 ods. 1 písm. a) body 1. a 2. ZPC. 
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Pri tomto dôvode zaistenia nie sú nijaké špecifické zákonné požiadavky vzťahujúce sa na 
riziko úteku alebo riziko vyhýbania sa alebo marenia výkonu vyhostenia. 
 
Podľa článku 15(1) NS ČŠ môžu zaistiť len ŠPTK, voči ktorému prebieha konanie o návrate, 
s cieľom pripraviť návrat alebo vykonať proces odsunu, a to najmä keď: (a) existuje riziko 
úteku, alebo (b) dotknutý ŠPTK sa vyhýba alebo bráni procesu prípravy návratu alebo 
odsunu. 
 
Keď sa zaistenie chápe ako opatrenie na účely výkonu AV, MV SR sa rozhodlo nestanoviť 
nijaké kritériá pre použitie zaistenia na účely výkonu AV. V legislatívnom procese HRL viac ráz 
žiadala MV SR, aby do zákona vložila podmienky uvedené v písm. a) a b) článku 15 ods. 1 NS 
ako požiadavky pre použitie zaistenia podľa § 88 ods. 1 písm. b) ZPC, ale bez úspechu. MV SR 
sa domnieva, že podmienky uvedené v písm. a) a b) článku 15 ods. 1 NS sú iba príkladmi 
situácií, v ktorých možno nariadiť zaistenie. Ak sú formulované ako príklady, ČŠ nie sú 
povinné menovite ich uvádzať v legislatíve, aby plne transponovali ustanovenie článku 15 
ods. 1 NS. 
 
Avšak po analýze súvisiacich ustanovení zákona musíme konštatovať, že by bolo prínosné, 
keby právna úprava poskytla policajným útvarom aspoň nejaké kritériá, ktoré by im pomohli 
pri rozhodovaní, či majú ŠPTK zaistiť alebo nie. Legislatíva vymenúva situácie, v ktorých sa 
vyžaduje povinný výkon rozhodnutia o AV. Zaistenie sa chápe ako jedno z opatrení, ktoré 
policajný útvar môže použiť za účelom výkonu rozhodnutia o AV. Nestanovuje však kritériá, 
ktoré by inštruovali a viedli policajný útvar pri rozhodovaní o potrebe zaistenia na účely 
výkonu vyhostenia. 
Chýbajúca úprava kritérií pre zaistenie na účely odsunu naviac sťažuje uprednostnenie 
dobrovoľného odchodu, pretože, ako sa už spomínalo vyššie, policajný útvar poskytne ŠPTK 
možnosť dobrovoľného odchodu len vtedy, keď sa preukáže, že neexistujú dôvody na 
zaistenie podľa § 88 ZPC105.  
Zaistenie na účely odsunu možno uplatniť, ak bolo vydané rozhodnutie o AV a zároveň je 
potrebné, ako ho policajný útvar vykonal.106 Nakoniec je v plnej moci policajného útvaru 
rozhodnúť, či ŠPTK poskytne možnosť dobrovoľného odchodu, alebo vykoná rozhodnutie 
a nariadi zaistenie. Právna úprava neobsahuje dostatočný rámec, ktorý by obmedzoval toto 
oprávnenie policajného útvaru nariadiť zaistenie bez opodstatneného dôvodu, ako je 
potreba zabrániť úteku alebo vyhýbaniu sa či mareniu výkonu vyhostenia. 
 
Zaistenie na účely prevozu podľa Dublinského nariadenia 
 
Zaistenie podľa písm. c) § 88 ods. 1 ZPC vychádza z článku 28 ods. 2 Nariadenia Dublin III., 
v ktorom sa uvádza, že ČŠ môžu zaistiť ŠPTK na účely zabezpečenia konania o odovzdaní, ak 
existuje značné riziko úteku. § 88 ods. 1 písm. c) ZPC kopíruje toto ustanovenie a uvádza, že 
zaistenie je možné na účely zabezpečenia prípravy alebo výkonu prevozu, ak existuje značné 
riziko úteku. 
 

                                                             
105  § 83 ods. 2 písm.b) ZPC. 
106  § 84 ods. 1 ZPC. 
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Pokiaľ ide o aplikačnú prax v SR, výklad „konania o odovzdaní“, ktoré používa Nariadenie 
Dublin III. umožňuje zaistenie na tento účel ešte pred vydaním rozhodnutia o návrate107. 
V praxi je zaistenie ŠPTK, ktorých čaká návrat do iného ČŠ podľa Dublinského nariadenia, 
možné dosť skoro po ich zadržaní na území SR, len čo sa zistí, že možno uplatniť prevoz do 
iného ČŠ podľa Nariadenia Dublin III. Na základe Nariadenia Dublin III. nemôže zaistenie 
počas konania o odovzdaní trvať viac ako 3 mesiace do výkonu prevozu ŠPTK z územia SR. 
Túto lehotu možno odvodiť na základe lehôt zaistenia upravených Nariadením Dublin III. 
 
Ďalším kritériom, ktoré opodstatňuje zaistenie na základe tohto dôvodu, je požiadavka 
značného rizika úteku. Právna úprava osobitne nevysvetľuje, kedy sa riziko úteku stáva 
značným, čo je požiadavka § 88 ods. 1 písm. c) ZPC, zaistenie na účely výkonu prevozu podľa 
Dublinského nariadenia. Istú indikáciu ponúka štúdia EMN o Zaistení a alternatívach 
k zaisteniu,108 v ktorej sa uvádza, že ŠPTK už má záznam v systéme EURODAC, čo znamená, 
že už ušiel z iného ČŠ, čo sa chápe ako dôkaz značného rizika ďalšieho úteku. Tieto 
informácie získali autorky štúdie pri rozhovore s ÚHCP P PZ, ale odrážajú správnu aplikačnú 
prax a nemajú vyslovený základ v zákone. 
 
Zaistenie pre účely readmisie 
 
Tento dôvod zaistenia sa vzťahuje na prípravu návratu a realizáciu návratu prostredníctvom 
readmisných dohôd. Na základe readmisných dohôd je druhá zmluvná krajina, okrem iných 
povinností, povinná prijať späť ŠPTK, ktorí neregulárne prekročili vonkajšiu hranicu do SR zo 
svojho územia. 
 
Podľa správy Európskej migračnej siete o zaistení a alternatívach k zaisteniu v súvislosti so 
slovenskou migračnou politikou109 je podanie žiadosti o readmisiu dostatočným dôkazom 
naznačujúcim potrebu uplatniť zaistenie na účely výkonu readmisných dohôd. Najväčšou 
výhodou uplatňovania readmisie je neformálny a rýchly výkon. 
 
Na druhej strane, návrat na základe readmisnej dohody sa chápe iba ako jeden z možných 
spôsobov výkonu odsunu. Readmisná dohoda upravuje iba vzťahy medzi krajinami 
a zjednodušuje konania, na základe ktorých krajiny vracajú a prijímajú späť svojich vlastných 
štátnych príslušníkov alebo štátnych príslušníkov iných krajín. Pokiaľ ide o práva a záujmy 
jednotlivca, návrat na základe readmisie sa chápe vo všeobecnom kontexte procesu návratu 
– konania o AV. Preto tak, ako je to stanovené v článku 6 ods. 1 NS, sa musí vydať 
individuálne rozhodnutie o AV, aby sa ukončil neregulárny pobyt ŠPTK na území SR. Preto je 
diskutabilné, či § 88 ods. 1 písm. d) ZPC skutočne upravuje osobitný dôvod zaistenia, alebo 
by malo byť dostatočné aplikovať ho pri výkone rozhodnutia o AV podľa § 88 ods. 1 písm. b) 
ZPC. 
 
Riziko úteku 
 

                                                             
107  § 46a Zákona č.480/2002 Zb. o azyle. 
108  EMN Európska migračná sieť: Andrea Frkáňová, Katarína Kubovičová: Zaistenie a alternatívy 
k zaisteniu v kontexte migračnej politiky Slovenskej republiky, apríl 2014, str.29. 
109  EMN Europska migračná sieť: Andrea Frkáňová, Katarína Kubovičová: Zaistenie a alternatívy 
k zaisteniu v kontexte migračnej politiky Slovenskej republiky, apríl 2014, str.29. 
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§ 88 ods. 1 ZPC definuje riziko úteku ŠPTK ako stav, keď na základe dôvodnej obavy alebo 
priamej hrozby možno predpokladať, že ŠPTK ujde alebo sa bude skrývať, najmä ak nemožno 
jeho totožnosť ihneď zistiť, nemá udelený pobyt podľa ZPC alebo ak mu hrozí uloženie 
zákazu vstupu na viac ako tri roky. 
 
Návratová smernica v článku 3(7) definuje riziko úteku ako existenciu dôvodov, ktoré 
vychádzajú z objektívnych kritérií vymedzených zákonom, v konkrétnom prípade sa 
domnievať, že ŠPTK, voči ktorému prebieha konanie o návrate, môže utiecť. Na účely 
transpozície NS je preto dôležité usudzovať, že NS vyžaduje, aby vnútroštátna legislatíva 
zadefinovala objektívne kritériá, ktoré by opodstatňovali domnienku, že ŠPTK môže utiecť. § 
88 ods. 2 ZPC ponúka objektívne kritériá ako „dôvodnú obavu“ a „priamu hrozbu“. 
 
Slovenská právna definícia tohto pojmu ďalej ponúka príklady situácií, ktoré by vždy mali byť 
impulzom pre bližšie preskúmanie existencie dôvodných obáv týkajúcich sa rizika úteku. 
Samotná existencia jednej z týchto situácií sama osebe automaticky neumožňuje dospieť 
k záveru, že je tu riziko úteku. V § 88 ods. 2 ZPC sú uvedené nasledujúce situácie: ak 
nemožno ihneď zistiť totožnosť ŠPTK, ŠPTK nemá udelený pobyt na území SR, a ak mu hrozí 
uloženie zákazu vstupu na viac ako tri roky. 
 
V prvom rade, všetky tieto situácie sú príklady, ktoré zákonodarca vybral, aby poskytol 
nejaké kritériá na zváženie pri rozhodovaní o tom, či hrozí riziko úteku. Po druhé, výber 
týchto kritérií sa nezdá byť primeraný. Je množstvo ďalších situácií, ktoré by orgánom lepšie 
pomohli posúdiť, či existuje riziko úteku, než sú situácie uvedené v § 88 ods. 2 ZPC. Mohli by 
to napríklad byť kritériá súvisiace s predchádzajúcim správaním ŠPTK, ako je predchádzajúci 
útek, porušenie povinnosti dobrovoľne vycestovať, neochota spolupracovať s orgánmi. Práve 
naopak, uvedené situácie sú také typické pre neregulárnu migráciu, že by sa dali vztiahnuť na 
drvivú väčšinu ŠPTK v konaniach o návrate. Na druhej strane, ak sa v individuálnom prípade 
nevyskytla ani jedna z týchto situácií, ale práve naopak, totožnosť ŠPTK sa zistila, ŠPTK má 
udelený pobyt na území SR a vôbec nehrozí uloženie zákazu vstupu, orgány by to považovali 
za pozitívny dôkaz, ktorý podporuje záver, že v danom prípade neexistuje riziko úteku. 
 
Vo veci Mahdi C-146/14 Súdny dvor EÚ rozhodol, že prvotné šesťmesačné obdobie zaistenia 
nemôže byť predĺžené len z toho dôvodu, že dotknutý ŠPTK nemá doklady totožnosti. Podľa 
§ 88 ods. 2 ZPC nemožnosť preukázať sa dokladom totožnosti by mohla naznačiť potrebu 
posúdiť prítomnosť rizika úteku, na druhej strane, samotná neexistencia dokladov totožnosti 
by na „preukázanie nemožnosti zistiť totožnosť ihneď“ stačila iba v počiatočnom štádiu. 
 
Podľa oficiálnej odpovede ÚHCP P PZ110 riziko úteku posudzuje policajný útvar v súlade 
s ustanovením § 88 ods. 2 ZPC v každom prípade individuálne, a to na základe všetkých 
dostupných informácií, okolností a kontextu prípadu. Medzi ne patria napríklad aj informácie 
z iných ČŠ EÚ, podľa ktorých sa ŠPTK vyhýbal výkonu prevozu na územie SR podľa 
Dublinského nariadenia a ušiel. 
 

                                                             
110  Odpoveď ÚHCP P PZ na žiadosť HRL o informácie zo dňa 20.2.2015 č. KM-TO-2015/000939-004. 
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Správa EMN o zaistení a alternatívach k zaisteniu rozvíja ďalšie indikátory vedúce k záveru, že 
existuje riziko úteku, ktoré zákon vyslovene nespomína, ale možno ich odvodiť z praxe.111 
Štúdia EMN ponúka nasledujúce indikátory rizika úteku, ktoré boli získané pri rozhovore 
s ÚHCP P PZ – ŠPTK ušiel už predtým alebo sa pokúsil utiecť z útvaru zaistenia, vyhlasuje, že 
sa odmieta vrátiť do svojej krajiny pôvodu, predložil falošnú totožnosť, porušil povinnosť 
dobrovoľného odchodu, porušil zákaz vstupu. Štúdia EMN sa ďalej venuje aj indikátorom, 
ktoré vedú k záveru, že ŠPTK sa vyhýba alebo bráni výkonu AV. V tabuľke sa uvádza neochota 
ŠPTK spolupracovať a komunikovať, porušenie povinnosti nahlásiť miesto bydliska, 
utajovanie totožnosti, neochota spolupracovať pri zisťovaní totožnosti, neochota 
spolupracovať pri podávaní žiadosti o náhradný cestovný doklad, simulovanie zdravotných 
problémov. 
 
Zaistenie žiadateľov o azyl 
 
Okrem zaistenia na účely odsunu, slovenská legislatíva takisto umožňuje z rôznych dôvodov, 
stanovených v § 88a ZPC, zaistiť žiadateľov o azyl. Tieto dôvody sú zamerané na úspešnú 
realizáciu konania o udelenie azylu. V zákone sú uvedené nasledujúce dôvody – zistenie 
totožnosti alebo štátnej príslušnosti, zistenie tých skutočností, na ktorých je založená žiadosť 
o udelenie azylu, ak existuje dôvodné podozrenie, že ŠPTK podal žiadosť o udelenie azylu 
s cieľom oddialiť alebo zmariť AV, ak ŠPTK predstavuje hrozbu pre bezpečnosť krajiny 
a verejný poriadok, na účely zabezpečenia prípravy a výkonu prevozu podľa Nariadenia 
Dublin III. 
 

2.8.2. Používanie zaistenia podľa štatistických údajov 

 
Počet zaistených stále klesal od roku 2007, keď sa v útvaroch zaistenia nachádzalo 
dohromady okolo 1 100 ŠPTK. Rok 2008 sa už vyznačoval rýchlym poklesom počtu 
zaistených, zhruba 580 ŠPTK. Počet zaistených trvalo klesal až do roku 2012, keď bolo 
zaistených iba 175 osôb. Tento počet sa v roku 2013 zvýšil na 195 a v roku 2014 na 411, čo 
odrážalo najmä zmenu legislatívy, ktorá od januára 2014 umožňovala zaistenie žiadateľov 
o azyl. 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Počet zaistených v oboch útvaroch 
zaistenia v priebehu roka 

576 582 319 242 175 195 411 

 
 
V roku 2014 bolo 335 osobám v skutočnosti vydaných 414112 rozhodnutí o zaistení. Počet 
zaistených je nižší, pretože vo viacerých prípadoch bolo rozhodnutie o zaistení vydané 

                                                             
111  EMN Európska migračná sieť: Andrea Frkáňová, Katarína Kubovičová: Zaistenie a alternatívy 
k zaisteniu v kontexte migračnej politiky Slovenskej republiky, apríl 2014, str. 28. 
112  V odpovedi ÚHCP P PZ na žiadosť HRL o informácie zo dňa 20.2.2015 č. KM-TO-2015/000939-004 sa 
uvádza, že v roku 2014 bolo vydaných 414 rozhodnutí o zaistení, ktoré sa týkali 335 ŠPTK. No podľa vyššie 
uvedenej tabuľky bolo v roku 2014 411 ŠPTK umiestnených v útvaroch zaistenia. Tento počet je uvedený 
v úradnom Štatistickom prehľade legálnej a nelegálnej migrácie v Slovenskej republike za rok 2014 na 
internetovej stránke MV SR. HRL nevie vysvetliť tento malý rozdiel v počtoch. 
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opakovane jednej osobe v priebehu roku 2014, a to z rôznych dôvodov.113 414 rozhodnutí 
o zaistení možno rozdeliť podľa zákonných ustanovení, ktoré predstavujú rôzne dôvody 
zaistenia. Podľa § 88 ZPC bolo v kontexte NS vydaných 302 rozhodnutí – 114 na účely výkonu 
AV, 25 na účely výkonu trestu vyhostenia, 117 na účely výkonu prevozu podľa Dublinského 
nariadenia a 46 na účely návratu na základe readmisnej dohody. 112 rozhodnutí bolo 
vydaných v súvislosti s konaním o udelenie azylu podľa § 88a ZPC. 
 
Zloženie prípadov v útvaroch zaistenia bolo rôzne. V roku 2013 najviac prípadov tvorili ŠPTK 
z Ukrajiny – 43 osôb, potom zo Somálska – 17 osôb, po 13 osôb z Kosova a Pakistanu, 12 
z Afganistanu, 11 zo Srbska a 10 z Vietnamu. Najväčšia skupina zaistených v roku 2014 
pochádzala z Kosova – 93 osôb, po nich nasledovalo 61 Sýrčanov a 50 Afgáncov, 33 
Ukrajincov, 29 Vietnamcov, 17 Indov, 12 Gruzíncov, 11 Somálcov, 11 Alžírčanov a 10 
Pakistancov. 
 
Útvary zaistenia vykonávajú opatrenia s cieľom deportovať osobu. V rokoch 2008 a 2009 
slovenské orgány vykonali okolo 250-300 rozhodnutí o AV ročne. V roku 2010 to bolo 160 
a v roku 2011 iba 100. V roku 2012 SR vykonala 72 vyhostení, readmisií a prevozov z útvarov 
zaistenia podľa Dublinského nariadenia, kým v roku 2013 to bolo 107 vyhostení, readmisií 
alebo prevozov podľa Dublinského nariadenia. V roku 2014 bolo 133 osôb vyhostených, 
readmitovaných alebo prevezených do „dublinskej krajiny“ z jedného z dvoch útvarov 
zaistenia. V roku 2012 sa 28 osôb rozhodlo pre dobrovoľný návrat z útvaru zaistenia, v roku 
2013 ich bolo 20 a v roku 2014 32 ŠPTK. 
 
Z 56 vyhostení vykonaných v roku 2013 bolo 32 osôb vyhostených na Ukrajinu, 8 do 
Vietnamu, 4 do Moldavska, 3 do Gruzínska, po dvoch do Albánska, Tuniska a Srbska, a po 
jednom do Číny, Arménska a USA. Z celkového počtu 44 osôb v roku 2014 slovenské orgány 
vyhostili 19 Ukrajincov, 6 Vietnamcov, 5 Gruzíncov, 2 Albáncov a po jednej osobe z Angoly, 
Bosny a Hercegoviny, Líbye, Macedónska, Nigérie, Izraelu, Palestíny, Srbska a Turecka. 
Na druhej strane mieru zaistenia, ktoré nebolo potrebné, možno hodnotiť na základe počtu 
prepustených114 – 95 osôb v roku 2012, 62 v roku 2013 a 151 v roku 2014. Aby sme získali 
celkový obraz o praktikách v oblasti zaistenia, musíme spomenúť, že v roku 2012 47 
zaistených ŠPTK požiadalo o udelenie azylu, kým v roku 2013 to bolo 57 a v roku 2014 75 
žiadostí o udelenie azylu podaných v útvaroch zaistenia. 
 

                                                             
113  Samozrejme, každý rok možno pozorovať rozdiel medzi počtom zaistených a počtom rozhodnutí o 
zaistení, ktorý vyplýva zo skutočnosti, že tomu istému ŠPTK bolo vydaných viac ako jedno rozhodnutie o zaistení 
pre rôzne dôvody, keď sa jeho situácia zmenila. Počet zaistených v porovnaní s počtom rozhodnutí o zaistení 
však nebol uvedený v oficiálnych štatistických správach. Tieto informácie boli poskytnuté na základe žiadosti 
HRL pre rok 2014, keďže v januári 2014 boli zavedené nové dôvody pre zaistenie (zaistenie žiadateľov o 
udelenie azylu), ktoré viedli k zvýšeniu počtu prípadov opakovaného vydávania rozhodnutí o zaistení jednému 
ŠPTK, keď sa pohyboval medzi rôznymi režimami zaistenia – podľa NS na jednej strane a podľa Smernice o 
podmienkach prijímania žiadateľov o azyl na strane druhej. 
114  Podľa § 90 ods. 2 písm. b) ZPC útvar zaistenia prepustí ŠPTK, ak zanikol účel zaistenia, ak súd nariadil 
jeho prepustenie, ak uplynula lehota zaistenia, ak bola osoba zaradená do programu na ochranu obetí 
obchodovania s ľuďmi, alebo ak policajný útvar uplatnil alternatívne opatrenie finančnej záruky a ŠPTK zložil 
peňažnú záruku na účet Policajného zboru. V odpovedi ÚHCP P PZ nebolo uvedené rozdelenie dôvodov pre 
prepustenie, keďže Úrad nedisponuje týmito informáciami. 
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2.8.3. Ochrana proti svojvoľnému zaisteniu 
 
 
Jedným z najdôležitejších spôsobov ochrany je, že k zaisteniu môže dôjsť iba na základe 
individuálneho rozhodnutia, ktoré vychádza z posúdenia všetkých okolností prípadu. 
Rozhodnutie vydáva správny orgán, policajný útvar, a riadi sa všeobecnými pravidlami 
platnými pre správne konania115. Rozhodnutie o zaistení musí byť písomné a okamžite 
doručené ŠPTK.116  
 
Policajný útvar je bezprostredne po zaistení povinný zabezpečiť poučenie ŠPTK117 
o dôvodoch zaistenia a o možnosti preskúmaní zákonnosti rozhodnutia o zaistení v jazyku, 
ktorému rozumie. Tieto informácie podá zaisťujúci policajný útvar bezodkladne. 
 
Zaistená osoba bude poučená o svojich právach a povinnostiach, najmä o práve skontaktovať 
sa so zastupiteľským úradom štátu, ktorého je občanom a o možnosti vyrozumieť o zaistení 
a mieste, kde sa nachádza, niektorú z blízkych osôb a právneho zástupcu. ŠPTK bude takisto 
poučený o možnosti požiadať o asistovaný dobrovoľný návrat, o možnosti kontaktovať 
mimovládne organizácie, a ak ŠPTK podal žiadosť o udelenie azylu alebo prejavil úmysel takú 
žiadosť podať, aj o možnosti kontaktovať UNHCR, a to v jazyku, ktorému rozumie, alebo 
v jazyku, o ktorom sa dá odôvodnene predpokladať, že mu rozumie. Tieto informácie mu 
poskytne zaisťujúci policajný útvar ako aj útvar zaistenia. Útvar zaistenia okrem toho poučí 
ŠPTK o vnútornom poriadku útvaru zaistenia a o právach a povinnostiach vyplývajúcich mu 
z jeho umiestnenia v zariadení. 
 
Rozhodnutie, jeho zákonnosť a zákonnosť konania, ktoré predchádzalo takému rozhodnutiu 
môže súd preskúmať118 do 15 dní od vydania rozhodnutia. Súdne preskúmanie iniciuje 
podaním odvolania orgán, ktorý vydal rozhodnutie o zaistení. Tento policajný útvar predloží 
opravný prostriedok do piatich pracovných dní spolu so spisovým materiálom, ktorý sa na 
vec vzťahuje, a s písomným vyjadrením k opravnému prostriedku priamo krajskému súdu 
v Košiciach alebo v Bratislave119. Podanie opravného prostriedku nemá odkladný účinok, 
ŠPTK teda zostáva v zaistení počas súdneho preskúmania rozhodnutia. 
 
Súdne preskúmanie rozhodnutia o zaistení sa riadi ustanoveniami Občianskeho súdneho 
poriadku. Toto konanie sa považuje za špecifické, keďže právo na osobnú slobodu je 
chránené právom na rýchle preskúmanie podľa článku 5 ods. 4 EDOĽPZS a právna úprava 
vyžaduje skrátené lehoty pre uskutočnenie rôznych krokov v tomto konaní120. Súd napríklad 
vytýči termín pojednávania tak, aby sa uskutočnilo najneskôr do siedmich pracovných dní od 
doručenia návrhu na súd. Súd zašle účastníkom konania písomné vyhotovenie rozhodnutia 
najneskôr do ďalších siedmich pracovných dní od jeho vyhlásenia. 
 

                                                             
115  § 120 ods. 1 ZPC stanovuje doplnkové uplatnenie Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní – Správny 
poriadok. 
116  § 88 ods. 5 a § 90 ods. 1 písm. a) ZPC. 
117  § 90 ods.1 ZPC. 
118  § 250sa Zákona č.. 99/1963 Zb. – Občiansky súdny poriadok. 
119  § 88 ods. 7 ZPC. 
120  § 250sa Občianskeho súdneho poriadku. 
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Koncepcia súdneho preskúmania správneho rozhodnutia v SR je založená na kasačnom 
princípe. Krajský súd má teda iba dve možnosti – potvrdiť rozhodnutie o zaistení alebo ho 
zrušiť z dôvodu jeho nezákonnosti, a vrátiť vec na nové konanie na úroveň správneho 
orgánu. Ak súd zruší rozhodnutie o zaistení, zároveň nariadi bezodkladné prepustenie ŠPTK 
zo zaistenia.121  
 
Občiansky súdny poriadok uznáva nasledujúce dôvody pre zrušenie rozhodnutia – nesprávne 
právne posúdenie veci; zistenie skutkového stavu, z ktorého vychádzalo správne 
rozhodnutie, je v rozpore s obsahom spisov; zistenie skutkového stavu je nedostačujúce na 
posúdenie veci; rozhodnutie je nepreskúmateľné pre nezrozumiteľnosť alebo pre nedostatok 
dôvodov; v konaní správneho orgánu bola zistená taká vada, ktorá mohla mať vplyv na 
zákonnosť napadnutého rozhodnutia o zaistení.122 
 
Proti rozhodnutiu krajského súdu je prípustné odvolanie na Najvyššom súde, ale iba do 
siedmich dní odo dňa jeho doručenia. Podať odvolanie na Najvyšší súd je vždy možné, ak 
krajský súd potvrdil zákonnosť rozhodnutia o zaistení. Odvolanie proti rozhodnutiu krajského 
súdu, ktorým zrušil rozhodnutie o zaistení možno však podať iba z dôvodu nedostačujúceho 
alebo nesprávneho zistenia skutkového stavu alebo nesprávneho uplatnenia zákona123. Ak 
proti rozsudku krajského súdu nie je možné podať odvolanie, rozhodnutie je právoplatné 
a vykonateľné dňom vyhlásenia. Ak súd v rozhodnutí nariadil prepustenie ŠPTK zo zaistenia, 
policajný útvar musí bezodkladne konať a okamžite ho prepustiť zo zaistenia. Ak si ŠPTK želá 
odvolať sa na Najvyšší súd, predloží svoje odvolanie krajskému súdu do siedmich dní od 
doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia. Krajský súd má potom tri pracovné dni na 
doručenie odvolania druhému účastníkovi konania, ktorému dá lehotu na vyjadrenie. Krajský 
súd predloží odvolanie spolu s celým spisovým materiálom najneskôr do 48 hodín od 
uplynutia lehoty na vyjadrenie. O odvolaní rozhodne Najvyšší súd bez pojednávania do 
siedmich pracovných dní. Jeho rozhodnutie je právoplatné a vykonateľné dňom vyhlásenia. 
 
Bývalo dobrou praxou ÚHCP P PZ, že policajný útvar zvyčajne nepodával odvolania proti 
rozhodnutiam krajského súdu, ktoré nariaďovali prepustenie zo zaistenia, pokiaľ sa 
nedomnieval, že v hre je dôležitá otázka právneho výkladu, a že by v skutočnosti pomohlo 
vedieť, čo si o tomto všetkom myslí Najvyšší súd. 
 
V mnohých prípadoch súd spolu so zrušením rozhodnutia o zaistení nariadil aj bezodkladné 
prepustenie zo zaistenia. Ak odvolanie proti takému rozhodnutiu nebolo možné, súdne 
rozhodnutie je konečné a vykonateľné vo chvíli jeho vyhlásenia. To znamená, že prepustenie 
ŠPTK zo zaistenia má nasledovať bezodkladne potom, ako súd verejne vyhlási takéto 
rozhodnutie za nezákonné. V praxi však policajné útvary zvyčajne čakajú na doručenie 
písomného vyhotovenia rozhodnutia a až potom prepustia ŠPTK. HRL to nemôže považovať 
za bezodkladné konanie. 
 
Zákon stanovuje ďalšie ochranné opatrenie, aby zabránil svojvoľnému zaisteniu – právomoc 
prokuratúry. Prokuratúra je povinná pravidelne kontrolovať a monitorovať každé miesto 
v SR, kde sú osoby zbavené slobody, vrátane zaistenia na účely návratu, a môže nariadiť 

                                                             
121  § 250sa ods. 7 Občianskeho súdneho poriadku. 
122  § 250ja Občianskeho súdneho poriadku. 
123  § 250s Občianskeho súdneho poriadku. 
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okamžité prepustenie zaisteného jednotlivca, ak je zaistenie svojvoľné. Preto každý, kto 
prepokladá, že zaistenie jednotlivca je svojvoľné, môže požiadať príslušnú prokuratúru, aby 
preskúmala vec a nariadila okamžité prepustenie, čo útvary zaistenia musia splniť. 
 
ŠPTK môže byť zaistený iba na čas nevyhnutne potrebný, najviac 6 mesiacov. Policajný útvar 
je oprávnený opakovane predĺžiť zaistenie ŠPTK, pričom celkový čas zaistenia nesmie 
presiahnuť 6 mesiacov. Ak možno predpokladať, že napriek vykonaným úkonom potrebným 
na výkon administratívneho vyhostenia alebo trestu vyhostenia štátneho príslušníka tretej 
krajiny sa tento výkon predĺži z dôvodu, že ŠPTK dostatočne nespolupracuje, alebo z dôvodu, 
že mu zastupiteľský úrad nevydal náhradný cestovný doklad v lehote podľa prvej vety, môže 
policajný útvar rozhodnúť o predĺžení lehoty zaistenia. Policajný útvar je oprávnený v 
prípade potreby predĺžiť zaistenie opakovane, za predpokladu, že celková doba predĺženia 
lehoty zaistenia nepresiahne 12 mesiacov. Zaistenie sa počíta odo dňa vydania rozhodnutia o 
zaistení.124

 Vďaka transpozícii NS sa maximálna lehota zaistenia, ktorá bola predtým 180 dní, 
predĺžila dohromady na najviac 18 mesiacov. 
 
Rozhodnutia o zaistení a jeho predĺžení sú rozhodnutia správneho policajného útvaru, ktoré 
však súd môže priamo preskúmať. Súdne preskúmanie však nie je automatické, ale zaistený 
má právo napadnúť zaistenie alebo jeho predĺženie a požiadať o súdne preskúmanie. 
 
Z ÚHCP P PZ sa nám nepodarilo získať informácie o priemernej dĺžke zaistenia. Dĺžka 
zaistenia v jednotlivých prípadoch závisí od rôznych okolností veci a rôznych dôvodov 
zaistenia, preto nie je možné vypočítať priemernú dĺžku zaistenia. ÚHCP P PZ nehodnotí 
dĺžku zaistenia, pretože zber týchto informácií nie je potrebný pre plnenie úloh ÚHCP P PZ. 
 
Paradoxne je lehota nariadeného zaistenia v prípadoch zaistenia na účely návratu vo 
všeobecnosti kratšia ako v prípadoch zaistenia na účely azylu. Keďže súdy o to stále žiadajú, 
policajný útvar teraz vždy zdôvodňuje dĺžku nariadeného zaistenia, a musí pozbierať dôkazy, 
podľa ktorých bola nariadená konkrétna dĺžka zaistenia (predpokladaný čas na získanie 
cestovných dokladov z niektorého zastupiteľského úradu, atď.). HRL zistila, že rôzne útvary 
ÚHCP P PZ argumentovali dĺžkou zaistenia na základe komunikácie s útvarom zaistenia, ktorý 
im poskytol informácie o tom, koľko v priemere trvá získať náhradné cestovné doklady 
z nejakého konkrétneho štátu. 
 
Zaistenie je zákonné iba vtedy, keď účel zaistenia trvá po celý čas zaistenia. Za týmto účelom 
ZPC upravuje povinnosť zaisťujúceho policajného útvaru, ako aj útvaru zaistenia, kde je ŠPTK 
umiestnený, skúmať po celý čas zaistenia, či trvá účel zaistenia125. Ak účel zaistenia zanikol, 
polícia nariadi okamžité prepustenie osoby zo zaistenia. Útvar zaistenia je povinný 
bezodkladne prepustiť ŠPTK zo zaistenia, ak zanikol účel zaistenia, na základe právoplatného 
rozhodnutia súdu, ak uplynula lehota zaistenia, ak rozhodnutie o zaistení stratilo platnosť 
zaradením osoby do programu na podporu a ochranu obetí obchodovania s ľuďmi, ak ŠPTK 
zložil peňažnú záruku na účet Policajného zboru na základe rozhodnutia policajného útvaru, 
ktorým sa uplatňuje alternatívne opatrenie v súlade s § 89 ZPC. 
 

                                                             
124  § 88 ods. 4 ZPC.  
125  § 90 ods. 1 písm. d) a § 90 ods. 2 písm. d) ZPC. 
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Podľa rozsudku Súdneho dvora EÚ vo veci Mahdi C-146/14 akékoľvek rozhodnutie prijaté 
príslušným orgánom ku koncu maximálneho obdobia prvotného zaistenia štátneho 
príslušníka tretej krajiny, ktoré sa týka pokračovania tohto zaistenia, musí mať formu 
písomného aktu obsahujúceho skutkové a právne dôvody tohto rozhodnutia. Táto 
podmienka je splnená, keďže rozhodnutie o predĺžení zaistenia alebo predĺžení lehoty 
zaistenia nad rámec prvotných 6 mesiacov podľa §88 ods. 4 ZPC sa vydá v bežnom 
rozhodovacom konaní, ktoré spĺňa všetky formálne a vecné požiadavky Správneho poriadku. 
Rozhodnutie o predĺžení zaistenia alebo predĺžení lehoty zaistenia nad rámec prvotných 6 
mesiacov musí byť v súlade so všetkými princípmi, ktorými sa riadi vydávanie prvotného 
rozhodnutia o zaistení. Pred vydaním rozhodnutia o predĺžení sa preskúmajú alternatívne 
opatrenia, aby sa posúdilo, či by pre dosiahnutie želaného výsledku nestačilo uplatnenie 
menej prísneho opatrenia. 
 
Zaisťujúci policajný útvar ďalej sleduje zaistenie, ktoré sám nariadil, a rozhodne o predĺžení 
lehoty zaistenia nad rámec prvotnej 6-mesačnej lehoty, ak možno predpokladať, že výkon 
vyhostenia bude trvať dlhšie, než sa pôvodne predpokladalo z dôvodu, že ŠPTK dostatočne 
nespolupracuje, alebo z dôvodu, že mu zastupiteľský úrad nevydal náhradný cestovný 
doklad. Zaisťujúci policajný útvar musí preukázať, že oneskorenie výkonu vyhostenia možno 
pripísať na vrub ŠPTK, a že polícia urobila všetko, aby vykonala jeho administratívne 
vyhostenie alebo trest vyhostenia. 
 
Podľa rozsudku Súdneho dvora EÚ prvotné šesťmesačné obdobie zaistenia nemôže byť 
predĺžené len z toho dôvodu, že dotknutý ŠPTK nemá doklady totožnosti. Ak ŠPTK nezískal 
doklad totožnosti, ktorý by umožnil jeho odsun z dotknutého členského štátu, môže byť 
považovaný za „nedostatočne spolupracujúceho“ v zmysle tohto ustanovenia iba vtedy, ak 
z preskúmania správania uvedeného štátneho príslušníka v priebehu obdobia zaistenia 
vyplýva, že nespolupracoval pri vykonaní odsunu a že je pravdepodobné, že tento odsun 
bude trvať z dôvodu tohto správania dlhšie, než sa očakávalo.126  
 
Súdny ,dohľad’ nad rozhodnutiami o predĺžení zaistenia a predĺžení lehoty zaistenia nad 
rámec 6-mesačnej hranice vykonáva súd v tom istom konaní, v ktorom sa preskúmavajú 
rozhodnutia o prvotnom zaistení. Podľa výkladu Súdneho dvora EÚ127 preskúmanie, ktoré 
musí vykonávať súdny orgán, ktorému bola predložená žiadosť o predĺženie zaistenia ŠPTK, 
musí tomuto orgánu umožniť prípad od prípadu vecne rozhodnúť o predĺžení zaistenia 
dotknutého ŠPTK, o možnosti nahradiť zaistenie miernejším donucovacím opatrením alebo 
o prepustení tohto štátneho príslušníka. Je úlohou vnútroštátneho súdu, aby v rámci 
rozhodnutia o predĺžení zaistenia dotknutého ŠPTK vykonal individuálne posúdenie 
skutkových okolností dotknutej veci s cieľom určiť, či môže byť na tohto štátneho príslušníka 
účinne uplatnené miernejšie donucovacie opatrenie alebo či existuje riziko jeho úteku. 
Súdny dvor ďalej vyžaduje, aby uvedený orgán mal právomoc vychádzať tak zo skutočností 
a dôkazov uvedených správnym orgánom, ktorý mu žiadosť predložil, ako aj zo skutočností, 
dôkazov a pripomienok, ktoré sú mu prípadne predložené počas tohto konania.128 
 

                                                             
126  Rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci Mahdi C-146/14. 
127  Rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci Mahdi C-146/14. 
128  Rozsudol Súdneho dvora EÚ vo veci Mahdi C-146/14. 
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Naopak, súčasná slovenská právna úprava nedáva súdom právomoc vydávať rozhodnutie 
o uplatnení miernejšieho donucovacieho opatrenia. V súlade s kasačným princípom, súdy 
môžu iba buď potvrdiť rozhodnutie o zaistení alebo ho zrušiť a vrátiť vec na nové konanie 
a zároveň nariadiť prepustenie zo zaistenia. Súdne rozhodnutia sú v súčasnosti takisto 
založené iba na skutkovom stave veci známom policajnému útvaru v čase, keď sa vydáva 
rozhodnutie o predĺžení zaistenia. Podľa návrhu Zákona o správnom konaní súdnom budú 
súdy vo svojom rozhodovaní vychádzať zo skutkového stavu veci, ktorý je súdu známy v čase 
súdneho preskúmania, takže súdy budú mať oprávnenie sami vykonať dokazovanie. Súdy 
budú mať navyše oprávnenie zmeniť rozhodnutie o zaistení alebo predĺžení zaistenia, 
a nariadiť prepustenie zo zaistenia a uplatnenie miernejšieho donucovacieho opatrenia, 
nahrádzajúceho zaistenie.129  
 
Vyššie sme sa venovali súdnemu preskúmaniu rozhodnutia o zaistení, ale EDOĽPZS v článku 5 
ods. 4 vyžaduje prístup k pravidelnému súdnemu preskúmaniu. Tú istú požiadavku možno 
odvodiť z článku 15 ods. 3 NS. Zaistenie sa preskúmava v primeraných časových intervaloch, 
buď na základe žiadosti dotknutého ŠPTK alebo ex officio. V prípade predĺženia lehôt 
zaistenia, sa preskúmanie uskutočňuje pod dohľadom súdneho orgánu. Účelom súdneho 
preskúmania zákonnosti zaistenia je umožniť zaistenému požiadať súd o jeho stanovisko 
k zákonnosti obmedzenia jeho osobnej slobody. Keďže plnenie podmienok stanovených 
zákonom sa v priebehu času mení, tak ako sa mení skutkový stav veci, menovite okolnosti 
určujúce prítomnosť relevantných a dostatočných dôvodov pre zaistenie, súdne 
preskúmanie by malo byť k dispozícii celý čas alebo opakovane v primeraných časových 
intervaloch.  
 
Aktuálna verzia ZPC neobsahuje výslovnú úpravu pravidelného preskúmania zákonnosti 
zaistenia. Ani novela tohto zákona, ktorá sa v čase písania tejto správy nachádzala 
v Národnej rade, neprinesie nijaké zmeny. HRL hájila zapracovanie výslovnej úpravy 
pravidelného preskúmania zákonnosti do tejto novely. Právna úprava pravidelného 
preskúmania zákonnosti zaistenia bude postavená na súdnom preskúmaní, ktoré sa od roku 
2016 bude riadiť Správnym súdnym poriadkom. Podľa stanoviska MV SR v roku 2015 bude 
potrebná ďalšia novela ZPC špecificky na tento účel. Z tohto dôvodu ho MV SR odmietlo 
zapracovať do súčasnej novely zákona. 
 
Preto momentálne môžu súdy pravidelne preskúmavať zákonnosť zaistenia iba na základe 
štvrtej a piatej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku, ktoré upravujú konania 
proti nečinnosti orgánu verejnej správy a konania o ochrane pred nezákonným zásahom 
orgánu verejnej správy.  
 
Rozsudok Ústavného súdu z 18. apríla 2013130 však konštatoval, že právo na pravidelné 
preskúmanie zákonnosti zaistenia je vyslovene upravené v § 90 ods. 2 písm. d) ZPC. Preto nie 
je len povinnosťou súdov preskúmavať zákonnosť, ale aj príslušného policajného útvaru. 
Výklad, ktorý je plne v súlade s Ústavou SR a s EDOĽPZS, zahŕňa aj právo zaistenej osoby 
požiadať policajný útvar o preskúmanie zákonnosti jeho ďalšieho zotrvania v zaistení. 
Policajný útvar je povinný reagovať na takúto žiadosť formou úradného rozhodnutia, ktoré 
spĺňa všetky vecné a formálne náležitosti, vrátane poskytnutia informácií o možnosti odvolať 
                                                             
129  Vládny Návrh zákona o Súdnom správnom poriadku predložený Národnej rade SR v marci 2015.  
130  Rozsudok Ústavného súdu SR č. II.US 557/2012-39 z 18. apríla 2013. 
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sa proti takémuto rozhodnutiu. Zaistený bude mať teda ďalšiu možnosť podať opravný 
prostriedok na preskúmanie takéhoto rozhodnutia súdom v súlade s druhou hlavou piatej 
časti Občianskeho súdneho poriadku. Ústavný súd vysvetlil, že takáto právna úprava 
umožňuje uplatnenie individuálneho práva na preskúmavanie zákonnosti pozbavenia 
osobnej slobody počas celého trvania zaistenia. Vzhľadom na nedostatok právnej úpravy je 
toto právo uplatniteľné kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu.   
 
Po rozsudku Ústavného súdu začali policajné útvary až od septembra 2014 vydávať úradné 
individuálne rozhodnutia ako odpoveď na žiadosti zaistených o prepustenie zo zaistenia. 
Predchádzajúca prax, ktorú pozorovala HRL, bola taká, že policajný útvar odpovedal vo 
forme jednoduchého listu s vyjadrením zamietavého stanoviska k prepusteniu zo zaistenia. 
Tento výrok nemal formu rozhodnutia spĺňajúceho požiadavky v súlade so Správnym 
poriadkom. Z tohto dôvodu, ak bola odpoveď negatívna (čo sa stalo v drvivej väčšine 
prípadov), zaistený nemal ďalšiu možnosť odvolať sa alebo napadnúť negatívny výrok. 
 
Pokiaľ ide o výklad stanovený Ústavným súdom, a pokiaľ ide o aktuálny návrh Správneho 
poriadku, ktorý sa tiež momentálne nachádza v Národnej rade, legislatíva v budúcnosti 
počíta s pravidelným skúmaním zákonnosti zaistenia nielen vo chvíli vydania rozhodnutia, ale 
počas celého jeho trvania. Podľa Správneho poriadku bude súd môcť rozhodovať 
o správnych žalobách, ktoré napádajú zákonnosť nielen rozhodnutia o zaistení, ale napádajú 
aj zákonnosť lehoty zaistenia. Skúmajúcim orgánom bude priamo súd. 
 
Momentálne sa z dôvodu chýbajúcej právnej úpravy robí pravidelné preskúmanie zákonnosti 
zaistenia na základe uvedeného rozsudku Ústavného súdu. Tento rozsudok však inicioval 
ďalší spor v otázke odvolacieho konania proti zamietavému rozhodnutiu v odpovedi na 
žiadosť ŠPTK o preskúmanie zákonnosti zaistenia. Na jednej strane je jasné, že takéto 
rozhodnutie by malo byť preskúmateľné. Na druhej strane však ostalo sporné, či by sa 
v prípade odvolania malo najprv postupovať podľa Správneho poriadku, a iba v prípade 
neúspechu obrátiť so žalobou na súd131, alebo či by toto odvolanie malo ísť rovno na súd132.  
 
ÚHCP P PZ vydal svoje interné usmernenie133, ktoré poúča policajné útvary, ako postupovať 
v odpovedi na žiadosť o preskúmanie zákonnosti lehoty zaistenia. Podľa tohto usmernenia sa 
odvolanie riadi ustanoveniami § 88 ods. 8 a 9 ZPC, čo znamená, že priamo súd skúma 
odvolanie. Na druhej strane súdy vyjadrili iné stanovisko pri výklade rozsudku Ústavného 
súdu. Napriek tomu chýbajúca právna úprava v tomto prípade vedie k tomu, že ŠPTK nemá 
dostatočný prístup k spravodlivosti, a tak nemôže dosiahnuť účinný opravný prostriedok 
proti nezákonnosti jeho zaistenia. Táto situácia bola príčinou ďalšej žaloby podanej na 
Ústavný súd.134 
                                                             
131  Druhá hlava piatej časti Občianskeho súdneho poriadku – Rozhodovanie o žalobách proti 
rozhodnutiam a postupom správnych orgánov. 
132  Tretia hlava piatej časti Občianskeho súdneho poriadku – Rozhodovanie o opravných prostriedkoch 
proti neprávoplatným rozhodnutiam správnych orgánov. 
133  Prezídium Policajného zboru – Úrad hraničnej a cudzineckej polície: Zaistenie štátneho príslušníka 
tretej krajiny – usmernenie č. PPZ-HCP-OCP1-2014/011784-001. 
134 Žaloba podaná na Ústavný súd v tejto veci vychádza z individuálneho podania, v ktorom cudzinec žiada 
o rozhodnutie Ústavného súdu SR v otázke chýbajúceho prístupu k pravidelnému preskúmaniu zaistenia 
cudzincov na účely výkonu administratívneho vyhostenia alebo výkonu trestu vyhostenia, a chýbajúceho 
účinného opravného prostriedku. 
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Je zaujímavé, že v oficiálnej tabuľke zhody jednotlivých ustanovení NS s ustanoveniami 
všeobecnej záväzných právnych predpisov, ktoré danú smernicu preberajú, slovenské orgány 
uviedli, že článok 15 ods. 3 NS o pravidelnom preskúmaní zákonnosti zaistenia sa odráža 
v ustanoveniach o opravnom prostriedku z vlastného podnetu podľa Správneho poriadku. § 
65 Správneho poriadku stanovuje, že platné rozhodnutie možno preskúmať na výzvu 
niektorého z účastníkov alebo ex officio na podnet správneho orgánu vyššieho stupňa. 
Správny orgán zruší rozhodnutie alebo ho zmení za predpokladu, že bolo vydané v rozpore 
so zákonom, všeobecne záväznými právnymi normami alebo predpismi. Pri preskúmavaní 
správny orgán vychádza zo skutkového stavu veci a právneho stavu v čase vydania takéhoto 
rozhodnutia. Ak sa rozhodujúci skutkový stav veci, z ktorého rozhodnutie vychádza, 
významne zmenil, správny orgán nemôže zmeniť ani zrušiť dané rozhodnutie. Ako je zrejmé, 
toto ustanovenie neumožňuje prístup k účinnému opravnému prostriedku a zaistení nemôžu 
z neho vychádzať, hoci policajný útvar je, samozrejme, oprávnený priznať, že jeho 
rozhodnutie bolo nezákonné a nariadiť prepustenie ŠPTK, skôr než podá odvolanie na súd. 
 

2.8.4. Zaistenie maloletých osôb a iných zraniteľných skupín 

 
§ 2 ods. 7 ZPC definuje, kto je zraniteľnou osobou. Zraniteľnou osobou je najmä maloletá 
osoba, osoba so zdravotným postihnutím, obeť obchodovania s ľuďmi, osoba staršia ako 65 
rokov, tehotná žena, slobodný rodič s maloletým dieťaťom a osoba, ktorá bola vystavená 
mučeniu, znásilneniu alebo iným závažným formám psychického, fyzického alebo sexuálneho 
násilia; v odôvodnených prípadoch možno za staršiu osobu považovať aj osobu mladšiu ako 
65 rokov. Je dôležité zdôrazniť, že definícia obsahuje slovo „najmä“, to znamená, že nielen 
osoby vymenované v tomto ustanovení sa majú považovať za zraniteľné, ale podľa 
individuálnych okolností veci možno aj iné osoby považovať za zraniteľné. 
 
§ 88 ods. 9 ZPC zakazuje zaistenie maloletých osôb bez zákonného zástupcu. Iné zraniteľné 
osoby možno zaistiť len v nevyhnutnom prípade a na čo najkratší čas. Toto ustanovenie 
nutne vedie k záveru, že pre zaistenie zraniteľných osôb musia policajné útvary uplatniť 
vyššiu normu nevyhnutnosti a ich zaistenie musí byť kratšie, než v iných prípadoch osôb, 
ktoré nepatria medzi zraniteľné osoby. Naopak, právna veda vyžaduje, aby sa skúmanie 
nevyhnutnosti uplatňovalo vo všetkých prípadoch, a zo skúmania ustanovenia § 88 ods. 9 
vyplýva, že samotná formulácia nevyžaduje vyššiu úroveň, než je nevyhnutnosť. Takisto na 
základe aplikačnej praxe všetky zaistenia majú v každom prípade byť čo najkratšie. Preto je 
nevyhnutné dospieť k záveru, že toto ustanovenie samo osebe nezabezpečuje vyššiu úroveň 
ochrany zraniteľných osôb pred zaistením. 
 
Na druhej strane, pokiaľ ide o § 88 ods. 4 ZPC, zákon je omnoho jasnejší a ponúka vyššiu 
úroveň ochrany zraniteľných osôb pred zaistením na čas, ktorý nie je nevyhnutne potrebný, 
keď stanovuje, že lehotu zaistenia nemožno predĺžiť, ak ide o rodinu s deťmi alebo zraniteľnú 
osobu. Z tohto ustanovenia priamo vyplýva, že lehota zaistenia zraniteľných osôb a zaistenia 
rodín s deťmi nesmie presiahnuť 6 mesiacov. 
 
HRL zistila, že konania o určenie veku sú podstatnou bariérou pre účinnú ochranu maloletých 
bez zákonného zástupcu v SR. Takisto im bránia účinne uplatňovať zákaz zaistenia. Ak sa zistí, 
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že daná osoba má 18 alebo viac rokov, nie je tu nijaká veková prekážka, ktorá by bránila jej 
zaisteniu.135 Metódy určovania veku v podmienkach Slovenskej republiky nerešpektujú 
medzinárodné štandardy a policajné útvary vychádzajú z domnienky plnoletosti, pokiaľ sa 
nepreukáže opak. 
 
Rodiny s deťmi nemajú výnimku zo zaistenia, ale zákon stanovuje, že zaistenie sa uplatňuje 
iba na čas nevyhnutne potrebný. HRL monitorovala niekoľko rodín s deťmi, ktoré boli 
zaistené v období, pre ktoré sa podáva táto správa. Neexistujú nijaké alternatívne opatrenia 
špecificky pre rodiny s deťmi. ÚHCP P PZ sa domnieva, že ak je rodina umiestnená v útvare 
zaistenia v Sečovciach, kde sú všetci umiestnení spolu136 a majú svoju vlastnú izbu 
v priestoroch vyhradených pre rodiny, dodržiava sa právo rodiny byť umiestnená spolu 
a zároveň sa zabráni jej úteku. Je však zaujímavé, že rozhodnutia o zaistení rodiny 
neobsahujú výrok o zaistení maloletého, iba o jeho umiestnení do útvaru zaistenia spolu 
s rodičom. To môže v skutočnosti znamenať, že ak by mimovládne alebo charitatívne 
organizácie chceli týmto rodinám poskytnúť služby starostlivosti o dieťa v denných centrách 
mimo útvaru zaistenia, nemala by im v tom brániť nijaká zákonná prekážka za predpokladu, 
že s tým rodičia súhlasia. 
 
V slovenskej legislatíve nie sú nijaké ústanovenia, ktoré by umožňovali prepustiť osobu zo 
zaistenia len z toho dôvodu, že daná osoba je zraniteľná, alebo vyžaduje inú osobitnú 
starostlivosť. Ak je osoba oficiálne zaradená do programu pomoci obetiam obchodovania 
s ľuďmi, rozhodnutie o zaistení stráca platnosť a osoba sa bezodkladne uvoľní zo zaistenia. 
Neexistujú nijaké ustanovenia zákona, alebo usmernenie či vnútorná metodika, ktorá by 
pomáhala príslušným orgánom identifikovať zraniteľné osoby. HRL však vo výnimočných 
okolnostiach zistila, že útvar zaistenia prepustil osobu zo zaistenia z dôvodu vážneho 
zdravotného stavu, pre ktorý bola daná osoba zraniteľná. 
 
V roku 2014 útvar zaistenia v Sečovciach okrem rodín s deťmi nezistil iné zraniteľné osoby. 
Útvar zaistenia v Medveďove zistil nasledujúce zraniteľné osoby – osobe z Afganistanu, ktorá 
bola vážne chorá v poslednom štádiu rakoviny, bol udelený tolerovaný pobyt a bola 
prepustená do hospicu. Útvar zaistenia v Medveďove zistil v roku 2014 ďalšiu zraniteľnú 
osobu, tehotnú ženu z Kosova. Keďže vyžadovala osobitnú starostlivosť, vedenie útvaru 
zvýšilo počet lekárskych prehliadok.137 

 

2.8.5. Alternatívy k zaisteniu 
 
Pri zvažovaní nevyhnutnosti zaistenia je policajný útvar vždy povinný v prvom rade zobrať do 
úvahy alternatívne, menej prísne opatrenia. Musí určiť, či sa účel, ktorý sa snaží dosiahnuť 
uplatnením zaistenia, nedá dosiahnuť alternatívnym opatrením. Povinnosť zvážiť možnosť 
uplatnenia iných menej prísnych opatrení vychádza z § 88 ako aj z § 88a ZPC a uplatňuje sa 
na akúkoľvek formu, dôvod alebo lehotu zaistenia. Táto povinnosť je priamou transpozíciou 

                                                             
135  Liga za ľudské práva, Katarína Fajnorová, Zuzana Števulová, Peter Guráň: Dieťa alebo dospelý? 
Ochrana práv cudzincov v konaniach o určenie veku a v konaniach o zaistení. Marec 2013.  
136  Podľa § 94 ods. 3 ZPC sa rodiny umiestňujú v útvare zaistenia spolu. 
137  Odpoveď ÚHCP P PZ žiadosť HRL o informácie zo dňa 20.2.2015 č. KM-TO-2015/000939-004. 
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povinného ustanovenia NS v článku 15 ods. 1, ktoré povoľuje zaistenie len vtedy, pokiaľ sa 
nedajú účinne uplatniť iné menej prísne donucovacie opatrenia. 
 
§ 89 ZPC ponúka iba 2 formy alternatívnych opatrení, hlásenie pobytu alebo zloženie 
finančnej záruky. Dôležitosť alternatívnych opatrení podkopáva formulácia, ktorá tak ako 
v mnohých iných prípadoch, formuluje alternatívne opatrenia ako oprávnenie policajného 
útvaru. Policajný útvar, ktorý koná vo veci AV, je oprávnený ŠPTK namiesto jeho zaistenia 
uložiť alternatívne opatrenie.138  
 
Napriek tomu, že v úvodnej vete § 89 ods. 1 ZPC sa hovorí o policajnom útvare, ktorý koná 
vo veci AV, toto ustanovenie sa v skutočnosti vzťahuje na všetky dôvody zaistenia podľa § 88 
a § 88a ZPC, aj keď ŠPTK nie je predmetom konania o AV. Toto ustanovenie sa teda uplatňuje 
tiež v situácii, keď policajný útvar zvažuje zaistenie na účely prevozu podľa Dublinského 
nariadenia bez ohľadu na to, či je to v súlade s § 88 ods. 1 písm. c) alebo § 88 ods. 1 písm. e) 
ZPC. Nie je teda pravda, že alternatívy k zaisteniu sa nevzťahujú na zaistenie na účely 
týkajúce sa Nariadenia Dublin III.139 Naopak, článok 28 Nariadenia Dublin III. ukladá prvoradú 
povinnosť uplatniť iné, miernejšie donucovacie opatrenia, kým príslušný orgán začne 
zvažovať zaistenie. 
 
Druh (hlásenie pobytu alebo zloženie finančnej záruky) a spôsob uloženia alternatívneho 
opatrenia určí policajný orgán, ktorý ho nariadi vo svojom rozhodnutí. Policajný orgán 
prihliada na osobu ŠPTK, jeho pomery a mieru ohrozenia účelu zaistenia. Rozhodnutia o 
uložení alternatívy k zaisteniu sú zle zdôvodnené a nemožno sa proti nim odvolať, čo 
znamená, že nemožno napadnúť podmienky alternatívy k zaisteniu uložené v jednotlivých 
prípadoch. 
 
Povinnosť hlásenia pobytu je povinnosť ŠPTK zdržiavať sa na mieste určenom v policajnom 
rozhodnutí a pravidelne sa osobne hlásiť na policajnom útvare v lehote určenej v rozhodnutí. 
O druhu a spôsobe uloženia povinnosti hlásenia pobytu rozhoduje policajný útvar, ktorý ju 
nariadil vo svojom rozhodnutí. Povinnosť hlásenia pobytu nemožno uložiť v prípade, že ŠPTK 
je administratívne vyhostený, pretože predstavuje hrozbu pre bezpečnosť štátu alebo 
verejný poriadok.140  
 
Zloženie finančnej záruky znamená povinnosť zložiť peňažnú záruku vo výške a v lehote 
určenej policajným útvarom na účet Policajného zboru. Peňažnú záruku môže zložiť aj osoba 
blízka ŠPTK. Osoba, ktorá zloží peňažnú záruku, je povinná oznámiť policajnému útvaru číslo 
účtu v banke, na ktorý sa peňažná záruka vráti.141 
 
Obidve alternatívy môžu byť uložené len vtedy, ak sa vyriešia praktické záležitosti, napríklad 
ŠPTK preukáže zabezpečenie ubytovania a finančné zabezpečenie pobytu počas trvania tejto 
povinnosti na území SR. Finančné zabezpečenie je pomerne významná požiadavka, vyžaduje 
sa 56 EUR na deň; výška sumy finančných prostriedkov potrebných na denné pokrytie 

                                                             
138  § 89 ods. 1 ZPC. 
139  EMN Európska migračná sieť: Andrea Frkáňová, Katarína Kubovičová: Zaistenie a alternatívy 
k zaisteniu v kontexte migračnej politiky v Slovenskej republike, apríl 2014, str.45. 
140  § 89 ods. 2 a ods. 4 ZPC. 
141  § 89 ods. 2 a ods. 5 ZPC. 
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nákladov spojených s pobytom ŠPTK na území SR v prípade podania žiadosti o udelenie 
pobytu alebo víza je uvedená v § 6 ZPC. Ďalšou podmienkou je, aby ŠPTK mal zabezpečené 
ubytovanie, kde bude povinný sa zdržiavať; každú zmenu adresy nahlási príslušnému 
orgánu.142 
 
Povinnosť hlásenia pobytu nemožno uplatniť, keď už bolo vydané rozhodnutie o zaistení. 
Toto je nelogické v súvislosti s neustálou povinnosťou zaisťujúceho policajného útvaru 
skúmať dôvody pre zaistenie, pretože okolnosti veci môžu preukázať, že zamýšľaný účel by 
sa dal dosiahnuť aj miernejším donucovacím opatrením, napríklad uplatnením povinnosti 
hlásenia pobytu. Žiaľ, už nariadené zaistenie nemožno nahradiť udelením povinnosti hlásenia 
pobytu. Takisto nie je možné uplatniť tieto alternatívne opatrenia namiesto rozhodnutia 
o predĺžení zaistenia alebo predĺžení lehoty zaistenia podľa § 88 ods. 4 ZPC143. Avšak 
v druhom polroku 2014 Najvyšší súd ustanovil výklad, podľa ktorého je policajný útvar vždy 
povinný posúdiť možnosť uplatnenia menej prísnych opatrení na dosiahnutie účelu zaistenia, 
aj v situácii, keď policajný útvar rozhodne o predĺžení lehoty alebo zmene dôvodu zaistenia. 
Týmto sa zabezpečí súlad s výkladom Súdneho dvora EÚ vo veci Mahdi.144 
 
Ak ŠPTK poruší povinnosť hlásenia pobytu, oznámenia zmeny adresy alebo sa vyhýba výkonu 
AV, policajný útvar rozhodne o jeho zaistení a zároveň o prepadnutí peňažnej záruky 
v prospech štátu, ak bola zložená.145 
 
Peňažná záruka sa vráti osobe, ktorá ju zložila, bezodkladne po vykonaní administratívneho 
vyhostenia ŠPTK, po jeho vycestovaní v rámci asistovaných dobrovoľných návratov alebo ak 
mu bol udelený pobyt, azyl alebo mu bola poskytnutá doplnková ochrana v SR. Ak si osoba 
neprevezme peňažnú záruku, ktorú zložila, do jedného roka, peňažná záruka prepadá 
v prospech štátu.146 
 
Na základe štúdie HRL o počte rozhodnutí o zaistení, ako aj na základe kontroly spisových 
materiálov vo viacerých prípadoch so súhlasom cudzinca, je možné poskytnúť niekoľko 
postrehov o uplatňovaní alternatív k zaisteniu v praxi. Keď policajný útvar zvažuje uplatnenie 
alternatív k zaisteniu, zvyčajne dospeje k záveru, že ŠPTK nemá dostatok finančných 
prostriedkov. Keď s ním však policajný útvar robí pohovor pred vydaním rozhodnutia, 
neinformuje ho o možnosti uplatnenia miernejšieho donucovacieho opatrenia, nepýta sa na 
jeho/jej možnosť získať finančné prostriedky na tento účel. Policajný útvar v rozhodnutí 
o zaistení iba konštatuje, že ŠPTK nemá na území SR zabezpečené ubytovanie, nemá nijakých 
príbuzných v SR, neovláda slovenský jazyk, a preto si nie je schopný zabezpečiť ubytovanie 
v SR. 
 
Legislatíva upravujúca používanie alternatívnych opatrení je obsiahnutá iba v jednom 
ustanovení. Metodika nepracuje s princípom, že väčšina ľudí, nevynímajúc cudzincov, 
v skutočnosti rada dodržiava právne normy za predpokladu, že sú o nich informovaní. Právna 

                                                             
142  § 89 ods. 3 ZPC. 
143  EMN Európska migračná sieť: Andrea Frkáňová, Katarína Kubovičová: Zaistenie a alternatívy 
k zaisteniu v kontexte migračnej politiky v Slovenskej republike, apríl 2014, str.46. 
144  Rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci Mahdi C-146/14. 
145  § 89 ods. 6 ZPC. 
146  § 89 ods. 7 ZPC. 
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úprava, chýbajúca metodika a nedôvera verejných orgánov v dodržiavanie právnych noriem 
vedú k pomerne úzkemu uplatňovaniu alternatív k zaisteniu v SR. 
 
Hoci alternatívy k zaisteniu boli zavedené do vnútroštátnej legislatívy v januári 2012, podľa 
oficiálnych štatistických údajov147 sa alternatívy uplatnili dohromady v 7 prípadoch 
v priebehu 3 rokov, t.j. udelených bolo dohromady 10 rozhodnutí o uložení alternatívneho 
opatrenia podľa § 89 ZPC. Všetky tieto rozhodnutia sa týkali uloženia povinnosti hlásenia 
pobytu, policajný útvar neuložil ani v jednom prípade povinnosť zložiť peňaznú záruku ako 
alternatívu k zaisteniu. V roku 2012 polícia uplatnila alternatívne opatrenie v prípade 26-
ročného Etiópčana. V roku 2013 polícia znova uložila tomuto Etiópčanovi povinnosť hlásenia 
pobytu, rovnako ako aj 37-ročnému Ukrajincovi. V roku 2014 sa alternatívne opatrenie 
uplatnilo v 4 rôznych prípadoch – 57-ročná Ukrajinka, 25-ročná Číňanka, 24-ročný Pakistanec 
a 21-ročný muž z Palestíny.148 
 
Podľa oficiálnych informácií, ÚHCP P PZ nezbiera informácie o úspešnosti uplatňovania 
alternatív k zaisteniu, keďže to nepovažuje za dôležité pre plnenie svojich povinností.149 
 
Podľa ÚHCP P PZ štátny príslušník tretej krajiny nemôže požiadať o alternatívu k zaisteniu; 
povinnosť hlásenia pobytu možno uložiť ako alternatívu iba pred nariadením zaistenia. 
Policajný útvar vedie so ŠPTK pohovor s cieľom vyhodnotiť alternatívy k zaisteniu. HRL 
nezistila, že by sa čo i len v jednom prípade žiadateľovi o azyl uložila alternatíva k zaisteniu. 
 

2.8.6. Podmienky zaistenia 
 
V rozhodnutí o zaistení policajný útvar takisto rozhodne o umiestnení ŠPTK v špeciálnom 
policajnom útvare pre zaistenie cudzincov, buď v Sečovciach alebo v Medveďove. Podľa § 88 
ods. 6 ZPC, ak je ŠPTK zaistený na účely výkonu návratu v rámci readmisnej dohody, právna 
úprava povoľuje jeho dočasné umiestnenie priamo na zaisťujúcom policajnom útvare 
z dôvodu praktičnosti a urýchlenia readmisie. Toto umiestnenie je iba dočasné a ŠPTK býva 
zvyčajne umiestnený na policajnom útvare nachádzajúcom sa blízko hranice susediacej 
s krajinou, s ktorou sa uplatňuje readmisná dohoda. V drvivej väčšine prípadov sa to týka 
Ukrajiny. Oddelenia hraničnej kontroly na hranici s Ukrajinou boli upravené tak, aby v nich 
bolo možné dočasne ubytovať cudzincov. Ak nedôjde k odovzdaniu ŠPTK do siedmich dní od 
zaistenia, ŠPTK musí byť presunutý do útvaru zaistenia. Rozhodnutie o zaistení v tejto situácii 
určuje aj umiestnenie ŠPTK do jedného z týchto oddelení hraničnej kontroly podľa §88 ods. 6 
ZPC. 
 
§ 92 ZPC stanovuje, že útvar zaistenia musí zodpovedať účelu, na ktorý bol zriadený, musí 
byť hygienicky nezávadný a vybavený tak, aby zabraňoval ohrozeniu života alebo poškodeniu 
zdravia. Zariadenie tvoria ubytovacie miestnosti, vrátane sociálnej, kultúrnej a návštevnej 
miestnosti, a ďalšie priestory, v ktorých sa štátni príslušníci tretích krajín môžu v určenom 
čase voľne pohybovať. Ubytovacia miestnosť je vybavená elektrickým osvetlením, stolom, 
stoličkami, posteľami a skrinkami na uloženie osobných vecí v počte zodpovedajúcom počtu 

                                                             
147  Odpoveď ÚHCP P PZ na žiadosť HRL o informácie zo dňa 20.2.2015 č. KM-TO-2015/000939-004. 
148  Odpoveď ÚHCP P PZ na žiadosť HRL o informácie zo dňa 20.2.2015 č. KM-TO-2015/000939-004. 
149  Odpoveď ÚHCP P PZ na žiadosť HRL o informácie zo dňa 20.2.2015 č. KM-TO-2015/000939-004. 
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ubytovaných ŠPTK. V zariadení sú vyčlenené priestory s oddeleným režimom zaistenia. 
Zariadenie prevádzkuje Policajný zbor. Riaditeľ zariadenia vydá vnútorný poriadok, v ktorom 
upraví podrobnosti o právach a povinnostiach ŠPTK umiestneného v zariadení. 
 
Na rozdiel od väzníc, ktoré spadajú pod Ministerstvo spravodlivosti, útvary zaistenia spadajú 
pod Ministerstvo vnútra. Štatút väzňov je upravený trestným právom, zatiaľ čo štatút 
zaistených sa riadi výhradne Zákonom o pobyte cudzincov a vnútorným poriadkom útvarov 
zaistenia. 
 
Policajný útvar je povinný bezodkladne vyrozumieť zastupiteľský úrad, ak ŠPTK požiada o 
oznámenie svojho zaistenia zastupiteľskému úradu štátu, ktorého je štátnym občanom; ak 
zastupiteľský úrad tohto štátu nemá sídlo na území SR, policajný útvar o zaistení ŠPTK 
vyrozumie Ministerstvo zahraničných vecí. Zaistený ŠPTK má právo vyrozumieť o zaistení 
niektorú z blízkych osôb a svojho právneho zástupcu.150 
 
Pri umiestňovaní ŠPTK do útvaru zaistenia policajný útvar zohľadní jeho vek, zdravotný stav, 
rodinné vzťahy, náboženské, etnické alebo národnostné osobitosti. ŠPTK absolvuje 
zdravotnú prehliadku v rozsahu určenom lekárom, vrátane nevyhnutných diagnostických 
a laboratórnych vyšetrení, očkovania, a preventívne opatrenia nariadené orgánom ochrany 
verejného zdravia; osobitnú pozornosť treba venovať zraniteľným osobám. Keď si zdravotný 
stav ŠPTK vyžaduje zdravotnú starostlivosť, ktorú nemožno zabezpečiť v útvare zaistenia, 
zabezpečí ju policajný útvar v zdravotnom zariadení mimo útvaru zaistenia. Zaistení ŠPTK 
dostávajú zdravotnú starostlivosť na základe účasti vo všeobecnom systéme verejného 
zdravotného poistenia, ktoré v ich mene povinne platí MV SR.151 
 
Požiadavka Návratovej smernice, že ŠPTK zaistení na účely návratu majú byť oddelení od 
ostatných väzňov (čl. 16 (1)) nenachádza v Slovenskej republike svoje premietnutie do 
zriadenia špecializovaných zariadení určených na zaistenie. V SR sa ŠPTK umiestňujú v útvare 
zaistenia spolu s cudzincami, ktorí sú zaistení na účely výkonu trestu vyhostenia, ako aj so 
zaistenými žiadateľmi o azyl. V SR sú dva útvary zaistenia, ŠPTK sú v nich umiestňovaní podľa 
geografických potrieb a kapacít, a hoci sú v útvare zaistenia spolu, sú ubytovaní samostatne 
v rôznych sektoroch. 
 
Ubytovacie podmienky v oboch útvaroch zaistenia sú uspokojivé, spĺňajú medzinárodné 
a regionálne požiadavky, v niektorých ohľadoch sú dokonca nadštandardné. Útvar zaistenia 
zabezpečuje podmienky, v ktorých sa plne rešpektuje ľudská dôstojnosť a ľudský život, sú 
splnené minimálne priestorové a hygienické požiadavky; stravovanie sa zabezpečuje v súlade 
so špeciálnymi stravovacími a náboženskými potrebami. 
 
Útvar zaistenia v Sečovciach je upravený na ubytovanie zraniteľných osôb, vrátane rodín 
s deťmi. Rodiny s deťmi sa majú umiestňovať iba v tomto útvare zaistenia, ktoré ich 
umožňuje umiestniť spolu do rodinných izieb. Inak sú muži a ženy ubytovaní oddelene, 
maloletí a dospelí tiež. Režim a podmienky bývania sú prispôsobené ich osobitným 
potrebám, nie však uspokojivo z dôvodu nedostatku ľudských zdrojov v útvare zaistenia. 

                                                             
150  § 90 ods. 1 písm .b) a c) ZPC. 
151  § 3 ods. 3 písm. f) Zákona č. 580/2004 Zb. o zdravotnom poistení. 
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Horšie pre nich je dostať sa do útvaru zaistenia v Medveďove, ktorý v skutočnosti nie je 
prispôsobený tak, aby mohol ubytovať zraniteľné zaistené osoby. 
 
Zaisteným sa pravidelne poskytujú informácie podľa povinnosti vyplývajúcej z článku 16 (5) 
Návratovej smernice. Legislatíva stanovuje povinnosť zaisteným pravidelne poskytovať 
informácie o ich právach, povinnostiach a o pravidlách uplatňovaných v zariadení. V praxi sú 
interné pravidlá útvaru zaistenia prístupné vo vyše 20 jazykoch a aj prostredníctvom 
materiálov mimovládnych organizácií, ktoré zaistení majú k dispozícii. 
 
Táto povinnosť umožniť zaisteným ŠPTK nadviazať kontakt s inými osobami (Čl. 16 (2) a (4)) 
je splnená na legislatívnej úrovni. Právo na právnu pomoc je zabezpečené prostredníctvom 
Centra právnej pomoci, štátnej rozpočtovej organizácie, ktorá je na základe rozhodnutia 
o zaistení povinná každému zaistenému cudzincovi zabezpečiť právnu pomoc poskytovanú 
právnikom centra alebo určeným právnikom. 
 
Zaistení majú právo prijať 2 návštevníkov raz za tri týždne a návšteva môže trvať 30 minút. 
Riaditeľ útvaru zaistenia môže zvýšiť počet návštev a ich trvanie. Prístup k právnikovi, 
predstaviteľom zastupiteľského úradu, mimovládnym organizáciám a UNHCR nie je 
obmedzený. Zaistení žiadatelia o azyl nemajú obmedzené právo na návštevy. 
 

 

 Systém účinného monitorovania núteného návratu 

  
Podľa článku 8 ods. 6 NS, ktorý je povinným ustanovením smernice, ČŠ vytvoria účinné 
systémy kontroly nútených návratov. V preambule smernica v úvodnom ustanovení č. 19 
znova opakuje, že ČŠ by mali mať možnosť spoľahnúť sa na rozličné možnosti monitorovania 
núteného návratu. 
 
Vnútroštátna legislatíva v SR prebrala toto ustanovenie NS v § 84 ods. 8 a 9 ZPC. MV SR 
kontroluje výkon rozhodnutia o AV a výkon trestu vyhostenia. V tejto súvislosti spolupracuje 
s mimovládnymi organizáciami. Toto ustanovenie bolo prevzaté z predchádzajúceho zákona 
o pobyte cudzincov – 48/2002 Zb. 1.5.2013 Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov 
zasiahol do legislatívneho procesu a vyrokoval si, že toto ustanovenie sa vzťahuje aj na 
spoluprácu MV SR s UNHCR. 
 
V rámci svojho jasného mandátu UNHCR spolupracuje s MV SR pri monitorovaní konaní o AV 
cudzincov. Na vonkajšej hranici UNHCR monitoruje, či všetci cudzinci, ktorí potrebujú 
medzinárodnú pomoc a vstúpili na územie SR neregulárne, nie sú vystavení okamžitému 
administratívnemu vyhosteniu, ale majú prístup ku konaniu o udelení azylu. UNHCR sa 
takisto zaujíma o monitorovanie osudu neúspešných žiadateľov o azyl, ktorí majú byť 
administratívne vyhostení, a monitoruje aj ich umiestnenie a pobyt v útvare zaistenia. 
 
Za týmto účelom UNHCR monitoruje výkon AV – či toto konanie ponúka cudzincovi 
minimálne procesné záruky vo forme práva na konanie v jazyku, ktorému rozumie, práva byť 
informovaný o svojich právach a povinnostiach v konaní, vrátane práva požiadať o udelenie 
azylu v SR, práva na právnu pomoc a účinný opravný prostriedok, ktoré umožňujú cudzincovi 



 

 63 

vyjadriť svoju vôľu vedúcu k podaniu žiadosti o medzinárodnú ochranu. V záujme posilnenia 
spolupráce medzi UNHCR a MV SR s cieľom umožniť UNHCR vykonávať svoj mandát, UNHCR 
odporučil doplniť toto ustanovenie o spoluprácu s UNHCR v tejto oblasti. 
 
Od 1.1.2014 § 84 obsahuje nové ustanovenie v ods. 9, ktorým sa upravuje obsah kontroly 
výkonu nútenúho návratu. Toto ustanovenie sa stalo súčasťou ZPC na základe iniciatívy MV 
SR, ktoré argumentovalo, že Správa Komisie EÚ o stave implementácie NS považuje právnu 
úpravu v ods. 8 za neuspokojivú a nedostatočnú. Aby bola plná transpozícia NS možná, MV 
SR stanovuje v ods. 9, že kontrola výkonu rozhodnutia o AV a výkonu trestu vyhostenia (pre 
účely tohto ustanovenia sa chápe ako odsun) spočíva najmä v kontrole: 
 
a) dodržiavania práv a povinností ŠPTK umiestnených v zariadení, 
b) dodržiavania povinností policajného útvaru a zariadenia v súvislosti so zaistením ŠPTK, 
c) počas prípravy a v priebehu odsunu, 
d) po skončení odsunu v krajine, kam sa odsun vykonal. 
 
Nie sú k dispozícii verejne dostupné informácie o uplatňovaní týchto dvoch ustanovení ZPC 
v praxi. Podľa oficiálneho stanoviska ÚHCP P PZ152 samotné MV SR monitoruje výkon 
rozhodnutia o AV vlastnými kontrolnými činnosťami, ktoré sú doplnené o pôsobnosť 
a právomoci Prokuratúry, Úradu verejného ochrancu práv v oblasti dodržiavania ľudských 
práv a slobôd, pričom spolupracuje s medzinárodnými a národnými mimovládnymi 
organizáciami, ktoré pôsobia v oblasti ochrany ľudských práv a slobôd, ako aj s IOM, 
Slovenskou humanitnou radou a občianskym združením Marginal. V oficiálnom stanovisku 
MV SR sa nespomínajú informácie o monitorovaní, ktoré uskutočňuje UNHCR. 
 
ÚHCP P PZ však v odpovedi uviedol, že nezbiera nijaké údaje o počte prípadov nútených 
návratov, ktoré sa monitorovali, a rovnako ani nepripravuje písomný výstup 
z monitorovania. 
 
Podľa mimovládnych organizácií Slovenská humanitná rada spolupracuje s MV SR pri 
kontrole výkonu rozhodnutí o AV, predovšetkým kontrolou dodržiavania ľudských práv 
cieľovej skupiny (zaistení) pri výkone návratu. Slovenská humanitná rada monitoruje potreby 
a práva klientov v útvaroch zaistenia v Medveďove a v Sečovciach, najmä prostredníctvom 
ich sociálnych pracovníkov, ktorí sú k dispozícii v priebehu celého dňa. Psychológ, učiteľ a iné 
kontaktné osoby zamestnané v útvare zaistenia, pomáhajú pri monitorovaní situácie 
v útvaroch zaistenia. Jednou z ich úloh je kontrolovať aj dodržiavanie povinností polície 
a iných štátnych orgánov.153  
Mimovládna organizácia Marginal nepovažuje svoju účasť na monitorovaní nútených 
návratov za „aktívnu“. Nezúčastňuje sa ani na monitorovaní odsunov, ani situácie ŠPTK po 
odsune do krajiny návratu. Občianske združenie Marginal upozorňuje vedenie útvarov 
zaistenia na práva a potreby zaistených, kontroluje dodržiavanie povinností policajného 
útvaru v útvaroch zaistenia. Nemožno to však považovať za „aktívnu kontrolu“ ich 
povinností. Združenie Marginal poskytuje právne poradenstvo a zastupovanie v konaniach 

                                                             
152  Odpoveď ÚHCP P PZ na žiadosť HRL o informácie zo dňa 5.5.2014 č. PPZ-HCP-OCP1-2014/005876-002. 
153  E-mailová odpoveď Petra Devínskeho, projektového manažéra RF Slovenskej humanitnej rady 
z 5.9.2014. 
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pri napadnutí rozhodnutí a akcií policajných orgánov pred súdnymi orgánmi; no i tak to 
nemožno chápať ako kontrolu výkonu rozhodnutí o AV.154  
 
Preto možno usudzovať, že mimovládne organizácie sa môžu podieľať na monitorovaní 
nútených návratov, no iba v rozsahu opísanom v písmenách a) a b) § 84 ods. 9 ZPC. 
Slovenská humanitná rada svojou každodennou prítomnosťou v útvaroch zaistenia chápe 
svoju úlohu ako aktívnu účasť na monitorovaní, zatiaľ čo združenie Marginal, ktoré poskytuje 
právnu pomoc zaisteným, nesúhlasí s tým, že jeho účasť na kontrole je aktívna. 
 
Zatiaľ sa nám nepodarilo zistiť, či sa v skutočnosti kontroluje príprava výkonu odsunu, ako aj 
situácia po odsune do krajiny návratu, a ak áno, ktoré organizácie alebo inštitúcie sa na tom 
podieľajú. Zdá sa, že mimovládne organizácie neplnia túto funkciu. 
 
V oficiálnej odpovedi ÚHCP P PZ sa uvádzajú aj Prokuratúra a Úrad verejného ochrancu práv 
(ombudsman) ako orgány, ktoré sa podieľajú na monitorovaní nútených návratov. 
Prokuratúra, jej úlohy, povinnosti, pôsobnosť a právomoci sa riadia ustanoveniami Zákona č. 
153/2001 Zb. o prokuratúre. Prokuratúra je štátny orgán, ktorý chráni práva a zákonom 
chránené záujmy fyzických osôb, právnických osôb a štátu. Prokuratúra je v rozsahu svojej 
pôsobnosti povinná vo verejnom záujme vykonať opatrenia na predchádzanie porušenia 
zákonnosti, na zistenie a odstránenie porušenia zákonnosti, na obnovu porušených práv 
a vyvodenie zodpovednosti za ich porušenie. Pri výkone svojej pôsobnosti je prokuratúra 
povinná využívať všetky zákonné prostriedky tak, aby sa bez akýchkoľvek vplyvov zabezpečila 
dôsledná, účinná a rýchla ochrana práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, 
právnických osôb a štátu. 
 
Jednu zo špecializovaných právomocí prokuratúry je dozor nad zachovávaním zákonnosti 
v miestach, kde sú držané osoby pozbavené osobnej slobody alebo osoby, ktorých osobná 
sloboda je obmedzená.155 Podľa § 18 Zákona o prokuratúre je úlohou prokurátora dozerať na 
to, aby vo všetkých týchto miestach, ako aj v celách policajného zaistenia, boli držané osoby 
len na základe rozhodnutia súdu alebo iného oprávneného štátneho orgánu o pozbavení 
alebo obmedzení osobnej slobody.156 Podľa § 18 Zákona o prokuratúre prokurátor ďalej 
dozerá na to, aby sa v týchto miestach dodržiavali zákony a ostatné všeobecne záväzné 
právne predpisy. 
Odsek 2 § 18 vymenúva, čo je prokurátor povinný robiť za týmto účelom, napr. vykonávať 
pravidelné previerky dodržiavania ľudských práv v miestach, kde sú držané osoby pozbavené 
osobnej slobody alebo osoby, ktorých osobná sloboda je obmedzená.157 Prokurátor je taktiež 
povinný písomným príkazom ihneď prepustiť na slobodu osobu držanú v takom mieste 
nezákonne alebo bez rozhodnutia alebo v rozpore s rozhodnutím súdu alebo iného 
oprávneného štátneho orgánu.158  
 
Prokurátor je povinný písomným príkazom zrušiť alebo pozastaviť výkon rozhodnutia, 
príkazu alebo opatrenia orgánu vykonávajúceho správu útvaru zaistenia alebo jeho 
                                                             
154  E-mailová odpoveď Tomáša Bauera, manažéra RF občianskeho združenia Marginal, z 23.5.2014. 
155  § 4 ods.1 písm. b) Zákona č. 153/2001 o prokuratúre. 
156  § 18 ods. 1 Zákona č. 153/2001 o prokuratúre. 
157  § 18 ods. 2 písm. a) Zákona č. 153/2001 o prokuratúre. 
158  § 18 ods. 2 písm. b) Zákona č. 153/2001 Zb. o prokuratúre. 
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dozorného orgánu, ak takéto rozhodnutie, príkaz alebo opatrenie je v rozpore so zákonom 
alebo s iným všeobecne záväzným právnym predpisom.159 Prokurátor je povinný dozerať, 
aby sa sťažnosti a oznámenia osôb držaných v týchto miestach bez meškania odoslali tým 
orgánom alebo činiteľom, ktorým sú adresované.160  
 
Pri vykonávaní dozoru je prokurátor oprávnený navštevovať všetky miesta, kde sú držané 
osoby pozbavené osobnej slobody alebo osoby, ktorých osobná sloboda je obmedzená, 
v ktoromkoľvek čase, pričom má voľný prístup do všetkých ich priestorov.161 To zahŕňa aj 
útvary policajného zaistenia pre cudzincov, kde cudzinci čakajú na svoj odsun z územia SR. 
Podľa § 18 ods. 5 Zákona o prokuratúre je prokurátor oprávnený nazerať do všetkých 
dokladov súvisiacich s pozbavením alebo obmedzením osobnej slobody, hovoriť s osobami 
držanými v takýchto miestach bez prítomnosti iných osôb, a žiadať od zamestnancov 
orgánov vykonávajúcich správu útvarov zaistenia potrebné vysvetlenia, predloženie spisov 
a rozhodnutí týkajúcich sa pozbavenia alebo obmedzenia osobnej slobody všetkých 
zaistených.162 Prokurátor je oprávnený preverovať, či rozhodnutia a opatrenia štátnych 
orgánov vykonávajúcich správu útvarov zaistenia zodpovedajú zákonom a ostatným 
všeobecne záväzným právnym predpisom.163  
 
Ďalšou špecializovanou právomocou prokuratúry je dozor nad zachovávaním zákonnosti 
orgánmi verejnej správy a nad ich dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných 
právnych predpisov.164 Prokurátor vykonáva túto dozornú právomoc preskúmavaním 
zákonnosti všeobecne záväzných právnych predpisov, opatrení a rozhodnutí vydaných 
orgánmi verejnej správy a postupu orgánov verejnej správy vykonávaním pravidelných 
previerok zachovávania zákonnosti.165 Podľa § 21 ods. 2 Zákona o prokuratúre je prokurátor 
oprávnený použiť jeden z právnych prostriedkov, ktoré sú preňho špecificky vyhradené 
právnym predpisom, t.j. protest prokurátora, upozornenie prokurátora a návrh na začatie 
konania pred súdom. Okrem toho, generálny prokurátor môže navrhnúť začatie konania 
pred ústavným súdom, ktorý by mal preskúmať súlad s Ústavou SR.166 
 
Toto všetko sa vzťahuje na všeobecné právomoci prokurátora; v praxi sú 2 prokurátori 
zodpovední za kontrolu útvarov zaistenia a za ich pravidelné návštevy – okresný prokurátor 
v Trebišove a okresný prokurátor v Dunajskej Strede. Kontrola vydávania a výkonu 
rozhodnutí o AV je skôr teoretická možnosť, táto kontrola by však vychádzala z ustanovení 
Zákona o prokuratúre, a nie z § 84 ods. 8 ZPC. V tejto súvislosti sa HRL dozvedela iba 
o sťažnostiach 3 ŠPTK, ktorých držali v zaistení napriek tomu, že existoval právoplatný 
a vykonateľný súdny príkaz na ich prepustenie. Prokuratúra dospela k záveru, že držať týchto 
cudzincov v zaistení po vyhlásení súdneho príkazu, ktorý sa podľa Občianskeho súdneho 
poriadku v tej chvíli stal právoplatným a vykonateľným, je protizákonné.167  
                                                             
159  § 18 ods. 2 písm. c) Zákona č. 153/2001 Zb. o prokuratúre. 
160  § 18 ods. 2 písm. d) Zákona č. 153/2001 Zb. o prokuratúre. 
161  § 18 ods. 5 písm. a) Zákona č. 153/2001 Zb. o prokuratúre. 
162  § 18 ods. 5 písm. b), c), e) Zákona č. 153/2001 Zb. o prokuratúre. 
163  § 18 ods. 5 písm.d) Zákona č. 153/2001 Zb. o prokuratúre. 
164  § 4 ods. 1 písm. e) Zákona č. 153/2001 Zb. o prokuratúre. 
165  § 21 ods. 1 Zákona č. 153/2001 Zb. o prokuratúre. 
166  § 21 ods. 3 Zákona č. 153/2001 Zb. o prokuratúre. 
167  List Krajskej prokuratúry v Košiciach z 15.5.2015, č. Ei56/15/8800-2. 
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Právny rámec pre možné zapojenie Úradu verejného ochrancu práv do monitorovania 
nútených návratov v SR upravuje Zákon č. 564/2001 Zb. o verejnom ochrancovi práv. Verejný 
ochranca práv alebo ombudsman je nezávislý orgán podieľajúci sa na ochrane základných 
práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti 
orgánov verejnej správy, ak je ich konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore 
s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu.168  
 
Ombudsman koná na základe podnetu fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ako aj 
z vlastnej iniciatívy.169 Podľa § 11 ods. 1 Zákona o verejnom ochrancovi práv sa na úrad 
ombudsmana môže s podnetom obrátiť každý, kto sa domnieva, že pri konaní, rozhodovaní 
alebo nečinnosti orgánu verejnej správy boli porušené základné práva a slobody v rozpore 
s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu. Fyzické osoby, 
ktoré sa obrátia na úrad ombudsmana, môžu v styku s verejným ochrancom práv používať 
svoj materinský jazyk, pričom trovy tlmočného znáša štát.170 
 
Ak verejný ochranca práv zistí, že v miestach, kde dochádza k pozbaveniu alebo obmedzeniu 
osobnej slobody, je nezákonne držaná osoba, túto skutočnosť bezodkladne oznámi 
príslušnému prokurátorovi, a prokurátor koná na základe tejto informácie.171 Ombudsman 
upovedomí správu takého miesta a dotknutú osobu. Ak sa podnet týka preskúmania 
právoplatného rozhodnutia orgánu správy alebo ak verejný ochranca práv dospeje k záveru, 
že rozhodnutie orgánu verejnej správy je v rozpore so zákonom alebo s iným všeobecne 
záväzným právnym predpisom, môže postúpiť vec na vybavenie príslušnému 
prokurátorovi.172 Podľa § 14 ods. 5 Zákona o verejnom ochrancovi práv je prokurátor 
povinný oznámiť verejnému ochrancovi práv opatrenia, ktoré vykonal na odstránenie 
nezákonnosti. 
 
Podľa § 17 Zákona o verejnom ochrancovi práv je verejný ochranca práv oprávnený 
vstupovať do objektov orgánov verejnej správy, klásť otázky zamestnancom orgánu verejnej 
správy, hovoriť aj bez prítomnosti iných osôb s osobami, ktoré sú zaistené v miestach, kde 
dochádza k pozbaveniu alebo obmedzeniu osobnej slobody, vyžadovať od príslušných 
orgánov, aby mu poskytli potrebné spisy a doklady, ako aj vysvetlenie k veci, a to aj 
v prípade, ak osobitný predpis obmedzuje právo nahliadať do spisov len pre vymedzený 
okruh subjektov. 
 
§ 17 zaväzuje verejné orgány, aby spolupracovali s verejným ochrancom práv a na jeho 
žiadosť mu poskytli informácie a vysvetlenia, umožnili mu nahliadnuť do spisu alebo požičali 
mu spis, predložili mu písomné stanovisko ku skutkovým a k právnym otázkam, vysporiadali 
sa s dôkazmi, ktoré navrhne, vysporiadali sa s opatreniami, ktoré navrhne, umožnili mu 
prítomnosť na ústnom prejednávaní a klásť účastníkom konania a osobám zúčastneným na 
prejednávaní otázky. Verejný ochranca práv je oprávnený nahliadať, robiť si výpisy, odpisy 
a kópie i zo spisov v súdnom konaní, a v konaní orgánov činných v trestnom konaní vo 

                                                             
168  § 1 písm. a) Zákona č. 564/2001 Zb. o verejnom ochrancovi práv. 
169  § 13 ods. 1 Zákona č. 564/2001 Zb. o verejnom ochrancovi práv. 
170  § 11 ods. 2 Zákona č. 564/2001 Zb. o verejnom ochrancovi práv. 
171  § 14 ods. 3 Zákona č. 564/2001 Zb. o verejnom ochrancovi práv. 
172  § 14 ods. 4 Zákona č. 564/2001 Zb. o verejnom ochrancovi práv. 
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veciach spadajúcich do pôsobnosti verejného ochrancu práv, ak je to potrebné na riadne 
vybavenie podnetu.173  
 
Právna úprava ďalej vymedzuje podrobnosti o predkladaní správ o činnosti a o následných 
aktivitách verejného ochrancu práv a stanovuje jasnú deľbu úloh a rámca pre realistický 
harmonogram následných činností. 
 
Prokuratúra a verejný ochranca práv majú poverenia zo zákona, podľa ktorých sú povinní 
sledovať dodržiavanie ľudských práv. Útvary zaistenia, teda miesta, kde dochádza 
k pozbaveniu alebo obmedzeniu osobnej slobody, sú opäť v centre pozornosti týchto 
inštitúcií. Monitorovanie zákonnosti a dodržiavania ľudských práv je všeobecnou 
právomocou týchto inštitúcií. Monitorovanie výkonu rozhodnutí o AV, ako aj výkonu súdnych 
rozhodnutí o treste vyhostenia spadá do tejto právomoci, pokiaľ ide o sledovanie zákonnosti 
rozhodnutí o AV, alebo zákonnosti rozhodnutí o zaistení, zákonnosti výkonu rozhodnutia o 
AV, dodržiavanie ľudských práv počas pobytu v útvare zaistenia, dodržiavanie ľudských práv 
pri príprave odsunu. Zdá sa, že právomoc týchto inštitúcií sledovať dodržiavanie ľudských 
práv sa netýka situácií, v ktorých sa odsun realizuje s policajným sprievodom, ani reintegrácie 
ŠPTK v krajine pôvodu po odsune. 
 
Pre rozsah monitorovania stanovený zákonom sa zdá, že prokuratúra a úrad verejného 
ochrancu práv boli vybavené dostatočnými právomocami, ktoré im umožňujú získať 
samostatný prístup k cudzincom, miestam zaistenia, prístup k dokumentácii a spisom, 
právomoc žiadať o vysvetlenie alebo informácie. Právna úprava im takisto dáva právomoc 
žiadať o ďalšie, následné sledovanie zistení, ktoré im boli nahlásené, a vybavuje ich právnymi 
nástrojmi, aby mohli toto následné sledovanie realizovať aj v praxi. Napríklad prokurátor má 
zvláštnu právomoc nariadiť prepustenie ŠPTK z útvaru zaistenia. 
 
Na druhej strane, úrad verejného ochrancu práv zvyčajne koná na základe vonkajšieho 
podnetu vo veci údajného porušenia ľudských práv alebo z vlastnej iniciatívy. Obmedzené 
rozpočtové prostriedky úradu mu neumožňujú pravidelne monitorovať nútené návraty. 
Z tohto dôvodu úrad verejného ochrancu práv každý rok monitoruje dodržiavanie ľudských 
práv z vlastnej iniciatívy v obmedzenom počte vybraných tém. Monitorovanie nútených 
návratov ešte nebolo témou; na druhej strane, ad hoc monitorovanie by neuspokojilo 
požiadavky NS. To isté platí pre prokuratúru, hoci pravidelne monitoruje všetky miesta, kde 
dochádza k pozbaveniu alebo obmedzeniu osobnej slobody. Legislatíva neuznáva ich 
osobitnú úlohu pri monitorovaní nútených návratov, neukladá im ani osobitné požiadavky 
týkajúce sa frekvencie monitorovania. 
 
V roku 2011 Európska komisia dala vypracovať a uverejnila komparatívnu štúdiu o najlepších 
postupoch v oblasti monitorovania nútených návratov174, v ktorej dospela k záveru, že v SR 
neexistuje systém monitorovania nútených návratov. Správa zahŕňala roky 2008 a 2009 
a informácie do nej sa zbierali v roku 2010. Správa dospela k záveru, že systém 

                                                             
173 § 17 ods. 8 Zákona č. 564/2001 Zb. o verejnom ochrancovi práv. 
174  Európska komisia: Generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť: Komparatívna 
štúdia najlepších postupov v oblasti monitorovania nútených návratov, JLS/2009/RFXX/CA/1001, 10. novembra 
2011, Záverečná správa, ktorú vypracovali Matrix Insight Ltd. a Medzinárodné centrum pre rozvoj migračnej 
politiky (ICMPD). 
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predpokladaný v slovenskej legislatíve zahŕňa štátnu vykonávaciu právomoc 
prostredníctvom vnútornej kontroly MV SR a monitorovania mimovládnymi organizáciami 
a občianskou spoločnosťou. Keďže sa v skutočnosti nerobilo nijaké monitorovanie a právna 
úprava bola pomerne skromná, nebolo možné poskytnúť podrobnosti o metodike 
monitorovania. Preto tabuľka s informáciami o počte prípadov monitorovaných nútených 
návratov, s informáciami o tom, kedy sa monitorujú rozhodnutia o AV, ktoré organizácie sú 
zodpovedné za monitorovanie, o ročnom rozpočte, monitorovaných fázach návratu (pred 
návratom, pred odchodom, samotný návrat, príchod, reintegrácia), o mechanizme 
poskytovania informácií o plánovaných návratoch, ktoré sa majú monitorovať, o úlohách, 
právomociach toho, kto realizuje monitorovanie, o zaobchádzaní so zraniteľnými 
navrátilcami, zostala prázdna. 
 
Podľa tejto štúdie systém monitorovania nútených návratov možno považovať za účinný 
a transparentný, ak spĺňa minimálne požiadavky týkajúce sa zapojených organizácií, rozsahu 
monitorovania a úloh a právomocí tých, ktorí realizujú monitorovanie. Monitorovací systém 
zabezpečí, že sa s navrátilcami bude zaobchádzať spôsobom, ktorý je v súlade 
s vnútroštátnymi a medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv (účinné 
monitorovanie) a zabezpečí aj povinnosť zodpovedať sa (transparentnosť). Správa ponúka 
viaceré hlavné odporúčania pre ustanovenie účinného systému monitorovania nútených 
návratov, ktorý je plne v súlade s NS. 
 
Vo svojej výročnej správe za rok 2013 o Azyle, imigrácii a integrácii Agentúra Európskej únie 
pre základné práva (FRA) uvádza pomalú implementáciu niektorých záruk práva EÚ, najmä 
pomalú implementáciu účinného systému monitorovania návratov. Podľa FRA systém 
monitorovania nútených návratov je účinný, ak zahŕňa všetky činnosti týkajúce sa odsunu, 
od činností pred odchodom až po príchod a prijatie v krajine určenia, a ak organizácia – 
nezávislá od orgánov vykonávajúcich návrat – priebežne vykonáva monitorovanie 
(s výnimkou pilotného projektu). Na základe týchto kritérií bolo koncom roku 2013 15 ČŠ, 
ktoré ustanovili účinné monitorovanie návratov, buď právnou úpravou alebo dohodou 
o spolupráci s tretími stranami. Podľa FRA Slovenská republika poskytovala aj v roku 2013 
v legislatíve možnosť nezávislého monitorovania mimovládnymi organizáciami, ale ešte musí 
túto možnosť uplatniť aj v praxi175. Mať účinný systém monitorovania nútených návratov 
zavedený v praxi je predpokladom pre účasť na spoločných návratových operáciách 
koordinovaných agentúrou Frontex. 
 
Novela zákona, ktorej cieľom podľa dôvodovej správy bolo dosiahnuť plnú transpozíciu 
článku 8 ods. 6 NS, ustanovila podrobnosti o obsahu monitorovania nútených návratov v SR. 
Pokiaľ ide o SR, kontrola zahŕňa nútený výkon nielen rozhodnutí o AV, ale aj súdnych 
rozhodnutí o treste vyhostenia. Kontrola sa uskutočňuje vo všetkých fázach návratu, ktoré 
ZPC stanovuje ako kontrolu počas zaistenia, počas prípravy a priebehu odsunu a po skončení 
odsunu v krajine, kam sa odsun vykonal. Kontroly sa zúčastňujú MV SR, mimovládne 
organizácie a UNHCR. Pri zaistení sa kontrola podľa možnosti zameriava na dodržiavanie práv 
a povinností zaistených v útvare zaistenia, ako aj dodržiavanie povinností policajtov 
pracujúcich v zaisťujúcom policajnom útvare a v útvare zaistenia v súvislosti so zaistením 
ŠPTK. Právne ustanovenie ďalej podrobne nešpecifikuje, čo je obsahom alebo zameraním 
                                                             
175  FRA: Agentúra Európskej únie pre základné práva: Výročná správa 2013: Základné práva: Výzvy a 
výsledky dosiahnuté v roku 2013, str.45-48. 
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kontroly počas prípravy alebo samotného priebehu odsunu, ani po skončení odsunu 
v krajine, kam sa odsun vykonal. 
 
Ako usúdila FRA, legislatíva v SR stanovila základný právny rámec a zaviedla systém kontroly 
nútených návratov. Neskôr sa novelou ZPC ďalej rozvinuli prvky systému kontroly. Systém 
však v SR ešte vždy nefunguje, preto nie je možné na základe kritérií uvedených vo vyššie 
spomenutých správach odmerať, nakoľko je účinný. 
 
 

 Závery a odporúčania 

 

4.1. Transpozícia Návratovej smernice – všeobecné hodnotenie 

 
Vo všeobecnosti sa transpozíciou Návratovej smernice v SR právo a politika dostali do súladu 
so štandardmi požadovanými minimálnymi štandardmi EÚ. Vďaka tomuto procesu slovenské 
orgány zaviedli úplne nový právny inštitút, ako sú alternatívy k zaisteniu. Legislatíva teraz 
ustanovuje bezplatnú právnu pomoc pri odvolaniach proti rozhodnutiam o návrate. Prednosť 
sa dáva dobrovoľnému splneniu povinnosti vycestovať zo SR pred núteným výkonom 
vyhostenia z krajiny. Legislatíva obsahuje viaceré ustanovenia, ktoré umožňujú zmierniť 
najprísnejšie opatrenia zohľadňujúce rodinný život a rôzne osobitné potreby ŠPTK. 
Avšak na druhej strane, rôzne inštitúty návratovej politiky, ako sú alternatívy k zaisteniu, 
určenie lehoty pre dobrovoľný návrat, zrušenie zákazu vstupu, atď. zákon teraz definuje ako 
oprávnenie polície. Výsledkom je, že sa nechápu ako individuálne práva alebo nároky ŠPTK, 
o ktoré by mohli požiadať. Aj keď ŠPTK urobí, čo je v jeho silách, aby splnil podmienky 
stanovené zákonom pre uplatnenie takéhoto inštitútu, je iba na polícii, aby rozhodla, či 
uplatnenie tohto opatrenia je v jednotlivých prípadoch vhodné alebo nie. Takáto politika je 
však mierne krátkozraká, keďže nie je schopná motivovať a využívať ochotu ŠPTK splniť svoje 
povinnosti. Plnenie by sa malo uprednostňovať, pretože je to najmenej škodlivá alternatíva 
a aj ekonomicky najvýhodnejšia. 
 

4.2. Dobrovoľný a nútený návrat 

Uprednostňovanie dobrovoľného návratu, motivovanie plnenia 
 
Právna úprava v SR vo všeobecnosti dáva prednosť dobrovoľnému odchodu pred núteným 
návratom. No zameranie na dobrovoľný návrat a jeho uprednostňovanie bolo omnoho 
silnejšie v predchádzajúcej legislatíve. V súčasnej legislatíve je určenie lehoty pre 
vycestovanie upravené ako nepovinná časť rozhodnutia o AV. Ak policajný útvar neurčil 
lehotu pre návrat, vykoná rozhodnutie o AV. Legislatíva nepredpokladá nijaké opatrenia 
medzi dobrovoľným plnením a výkonom rozhodnutia o AV. 
 
Uprednostňovanie dobrovoľného návratu však podkopáva transpozícia článku 7 (4) 
Návratovej smernice do § 83 ods. 2 ZPC. HRL sa domnieva, že táto transpozícia je nesprávna, 
pretože zakazuje polícii určiť lehotu pre dobrovoľné vycestovanie, ak sa stanovia dôvody pre 
zaistenie na účely odsunu. Podľa slovenskej legislatívy polícia musí už v prvotnej fáze konania 
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o návrate posúdiť nevyhnutnosť zaistenia ako jedného z faktorov pre rozhodnutie, či sa 
v rozhodnutí o AV určí lehota pre dobrovoľný odchod. 
Tento dôvod navyše je nad rámec podmienok stanovených NS, ktoré bránia uplatneniu 
dobrovoľného návratu, a nemá jednoduchú a priamu súvislosť s určením, či možno 
cudzincovi dôverovať, že splní podmienku dobrovoľného odchodu. Zdá sa nelogické, že 
uplatniteľnosť dobrovoľného návratu je právne podmienená nemožnosťou uplatniť zaistenie. 
V tomto štádiu je dosť predčasné posudzovať nevyhnutnosť zaistenia, a dôvody pre zaistenie 
sa skúmajú v samostatnom konaní o zaistení. Zaistenie možno uplatniť iba ako poslednú 
možnosť po zvážení menej donucovacích opatrení. Takáto konštrukcia však neinšpiruje 
k prijatiu akýchkoľvek iných opatrení medzi úplnou dobrovoľnosťou a absolútnym výkonom. 
Naopak, skúmanie dôvodov pre zaistenie už v konaní o AV môže dodatočne viesť 
k prejudikácii nevyhnutnosti zaistenia. 
Takáto konštrukcia však predpokladá určitý postoj legislatívy, ktorá nedáva prednosť 
uplatňovaniu dobrovoľného odchodu vo všetkých situáciách, iba ak nemožno uplatniť 
zaistenie. HRL odporúča vymazať § 83 ods. 2 písm. b) ZPC. 
 
ÚHCP P PZ nemá informácie o počte rozhodnutí o AV s určenou lehotou na dobrovoľné 
vycestovanie, ktoré boli splnené, a o počte rozhodnutí, kde táto lehota nebola dodržaná 
a polícia musela vykonať rozhodnutie o návrate. Preto nie sú k dispozícii informácie o počte 
prípadov predĺženia lehoty poskytnutej na dobrovoľné vycestovanie. Z toho možno vyvodiť, 
že SR nemá relevatné vyhodnotenie miery plnenia rozhodnutí o návrate, a preto je potrebné, 
aby orgány ďalej skúmali túto záležitosť. 
Ako bolo uvedené vyššie, dokonca aj oficiálne štatistické údaje preukazujú, že dobrovoľný 
návrat je dôležitým nástrojom v slovenskej návratovej politike, keď sa naň spolieha viac ako 
50% rozhodnutí o AV. Príslušným orgánom však chýbajú podrobné štatistické údaje o tomto 
jave, rovnako ako chýba komplexné oficiálne posúdenie a vyhodnotenie účinnosti nástrojov 
používaných na uľahčenie slovenskej návratovej politiky. Štátne orgány možno neveria 
v dobrovoľné plnenie, a preto ani toľko neinvestujú do jeho propagácie. V budúcnosti štát 
uzná vysoký potenciál preventívnej podpory a motivácie jednotlivcov k dobrovoľnému 
plneniu svojich povinností. 
HRL odporúča zákonodarcovi, aby vo svojich štatistických údajoch hodnotil mieru plnenia, 
viac veril dobrovoľnému plneniu povinnosti vycestovať a prijal pružnejšiu a podrobnejšiu 
úpravu opatrení, ktoré motivujú k dobrovoľnému plneniu povinnosti vycestovať. Jedným 
z príkladov by mohla byť možnosť predĺžiť lehotu na dobrovoľné vycestovanie, ktorá je 
formulovaná ako oprávnenie polície. Nie je však jasné, či ŠPTK bude žiadať o predĺženie tejto 
lehoty s tým dôsledkom, že mu bude vydané rozhodnutie s možnosťou odvolať sa. HRL 
odporúča úpraviť túto medzeru spôsobom, ktorý by k dobrovoľnému návratu motivoval 
tých, ktorí nemohli odísť z objektívnych dôvodov, ale jasne nahlásili svoju neschopnosť 
vycestovať z vymedzených dôvodov. 
 
Rozhodnutie o umožnení ADN v skutočnosti robí ÚHCP P PZ. Opäť ďalší inštitút návratovej 
politiky, ktorý je naformulovaný a chápaný ako nástroj polície. Toto rozhodnutie je 
v skutočnosti iba faktické a nemá oporu v existujúcom právnom rámci. Nie je možné opísať, 
ktoré kritériá tvoria základ kladného alebo záporného rozhodnutia, a ŠPTK nemôže podať 
opravný prostriedok v prípade záporného rozhodnutia. ADN sa opäť nechápe ako právo 
ŠPTK, ale ako opatrenie, ktoré polícia môže používať podľa vlastného uváženia. 
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Odporúčania:  
Slovenská republiky by v záujme úplnej transpozície Návratovej smernice mala 

1. prioritizovať dobrovoľné návraty a podporovať motiváciu cudzincov k dobrovoľnému 
odchodu. Toto možno dosiahnuť viacerými legislatívnymi úpravami, ktoré by 
odstránili prekážky dobrovoľných návratov, napríklad obmedzením zaistenia na čas 
bezprostredne predchádzajúci realizácii návratu, určením dostatočného času na 
splnenie povinnosti dobrovoľne vycestovať zohľadnením individuálnych okolností 
prípadu, ako aj novou úpravou § 83 ods. 2 ZPC, tak aby sa zabezpečil súlad s článkom 
7 (4) Návratovej smernice, 

2. vyhodnocovať mieru plnenia a úspešnosť nástrojov, ktoré motivujú k plneniu, 
3. podporovať a propagovať dobrovoľné vycestovanie a alternatívne opatrenia, ktoré 

znižujú riziko úteku a motivujú k plneniu povinnosti dobrovoľne vycestovať, 
4. prehodnotiť transpozíciu Návratovej smernice a prijať menej reštriktívne opatrenia 

motivujúce k dobrovoľnému plneniu povinnosti vycestovať z krajiny, 
5. po začatí konania o AV včasne poskytovať informácie o lehote pre dobrovoľný 

odchod a o možnosti žiadať o predĺženie takejto lehoty, 
6. upraviť povinnosť policajného orgánu spolupracovať so ŠPTK pri hľadaní možností 

a podmienok dobrovoľného návratu a 
7. mobilizovať finančné zdroje pre podporu programov dobrovoľných návratov 

a zabezpečiť, aby medzi jednotlivými implementačnými obdobiami rôznych 
finančných mechanizmov nenastávali prestávky v implementácii programu.  

 
Výnimky z rozhodnutí o návrate, regularizácia pobytu 
 
Možno usúdiť, že NS v skutočnosti dáva prednosť takému riešeniu, kde sa štátnemu 
príslušníkovi tretej krajiny s neregulárnym pobytom udelí oprávnený pobyt, a potom 
vypadne z pôsobnosti NS. Podľa nás sa tento princíp dostatočne neodráža v slovenskej 
návratovej a migračnej politike a legislatíve, ak vôbec. V praxi platné rozhodnutie o AV 
predstavuje značnú prekážku pre získanie akejkoľvek formy pobytu v SR, často aj napriek 
rodinnému a súkromnému životu. 
Z toho možno vyvodiť, že prvotným cieľom návratovej politiky je z územia SR odsunúť ŠPTK, 
ktorí sa tu zdržiavajú neregulárne. V SR neboli prijaté nijaké opatrenia, ktoré by umožňovali 
regularizáciu pobytu ŠPTK, ktorí sa neregulárne zdržiavajú na území SR. Politika, legislatíva 
a prax skôr motivujú ŠPTK s neregulárnym pobytom k vycestovaniu zo SR, pretože im 
znemožňujú splniť zákonné požiadavky pre získanie oprávneného pobytu. ŠPTK sú odrádzaní 
od podávania žiadostí o udelenie pobytu zákonom stanoveným zákazom podávania žiadosti 
o udelenie povolenia na pobyt počas konania o azyle, počas zaistenia alebo počas konania 
o AV, ako aj zákonnou požiadavkou podávať žiadosť o udelenie pobytu na zastupiteľskom 
úrade SR v zahraničí. 
 
Odporúčania:  
Slovenská republika by mala 

 preskúmať výhody a nevýhody legalizácie pobytu ako jedného z nástrojov pre 
odstránenie neoprávnenej migrácie, a najlepšie postupy uplatňované v iných ČŠ, 

 upraviť ustanovenia pre legalizáciu štatútu ŠPTK, ktorých nemožno vrátiť, vrátane 
prípadov, keď nemajú platné cestovné doklady. Právne a praktické prekážky 
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udeľovania pobytov v prípade tzv. „nevyhostiteľných“ cudzincov, ktoré zabraňujú 
regularizácii, by bolo potrebné odstrániť v súlade s Návratovou smernicou, 

 zabezpečiť minimálne sociálne záruky (zdravotná starostlivosť, prístup k pracovnému 
trhu a osobitne k vzdelávaniu) pre osoby, ktoré nemôžu byť vrátené, v súlade 
s medzinárodnými záväzkami, 

 zaviesť mechanizmus identifikácie zraniteľných osôb a záruky, ktoré zodpovedajú ich 
potrebám počas konania o vyhostení a počas výkonu yvhostenia, 

 legislatívne zakotviť požiadavku ochrany najlepšieho záujmu dieťaťa a ochrany rodiny 
v konaniach súvisiacich s vyhostením cudzincov, vytvoriť a uplatňovať smernice pre 
realizáciu týchto princípov v praxi. 

 
Výkon vyhostenia a odklad výkonu vyhostenia 

Odporúčania: 
V Slovenskej republike  

1. Trestné stíhanie prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia v súvislosti s 
neoprávneným vstupom alebo pobytom v rozpore so zákazom vstupu uloženým 
predchádzajúcim správnym alebo súdnym rozhodnutím, ako aj tresty uložené v 
prípade odsúdenia, by nemali predstavovať prekážku v konaní o vyhostení a pri jeho 
výkone. V záujme súladu so Smernicou a judikatúrou SDEÚ by sa v týchto prípadoch 
malo uprednostniť vyhostenie a jeho výkon pred trestným stíhaním a výkonom trestu 
odňatia slobody. 

2. Záruky konania o vyhostení a jeho výkone spočívajúce v požiadavkách nevyhnutnosti, 
primeranosti a v princípe, ktorý použitie donucovacích prostriedkov povoľuje len ako 
poslednú možnosť, by mali mať svoje legislatívne vyjadrenie v záujme súladu so 
Smernicou a judikatúrou SDEÚ. 

3. Podmienky pre výkon administratívneho vyhostenia, ktoré nie sú v súlade s čl.8 (1) 
Smernice, je potrebné odstrániť z právnej úpravy v ZPC. Konkrétne ide o podmienky, 
ktoré podľa ZPC umožňujú výkon vyhostenia, a to keď má byť ŠPTK vrátený na územie 
iného štátu na základe medzinárodnej zmluvy, alebo ak nemôže vycestovať, lebo 
nemá platný cestovný doklad alebo dostatok prostriedkov na vycestovanie.  

 

Používanie donucovacích opatrení 

Zdá sa, že Zákon o Policajnom zbore upravuje dodatočný dôvod pre použitie pút, ktorý 
umožňuje používanie tohto donucovacieho prostriedku iba v súvislosti s cudzincami. 
Legislatíva umožňuje policajtovi použiť putá pri policajnom prevoze cudzinca cez územie SR. 
Zákonu stačí už len potreba prepraviť cudzinca; výslovne nevyžaduje ďalšiu podmienku 
agresívneho správania, odporu alebo iného protiprávneho či hrozivého správania cudzinca, či 
riziko jeho úteku. Zákon takisto nevyžaduje, aby policajt najprv požiadal cudzinca 
o dobrovoľné splnenie výzvy a varoval ho o použití pút, ak nesplní výzvu. 
 
Hoci oficiálne stanovisko ÚHCP P PZ je také, že policajt používa donucovacie prostriedky bez 
zohľadnenia štátnej príslušnosti danej osoby, HRL považuje právnu úpravu, ktorá umožňuje 
používanie pút na spútanie cudzincov v situáciách, v ktorých by ich nebolo možné použiť na 
slovenských občanov, za diskriminačnú. HRL sa domnieva, že putá by sa mali používať iba 
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ako posledná možnosť, po tom čo cudzinec nevyhovel výzve na dobrovoľné plnenie. 
Samozrejme, uplatňujú sa všeobecné pravidlá upravujúce používanie donucovacích 
prostriedkov, ktoré dávajú prednosť dobrovoľnému plneniu a vyhýbajú sa použitiu 
donucovacích prostriedkov. 
 
Odporúčania: 
 

1. Odstrániť zo Zákona o Policajnom zbore výslovnú úpravu použitia pút 
v akejkoľvek situácii, v ktorej dochádza k prevozu cudzincov cez územie SR. 

2. Monitorovať a hodnotiť používanie donucovacích prostriedkov proti ŠPTK 
v rôznych situáciách, pozorovať, či ich používanie v praxi nie je diskriminačné.  

 
Zrušenie zákazov vstupu 
 
Legislatíva je pomerne skúpa na slovo, keď ide o zrušenie zákazu vstupu a nestanovuje ani 
kritériá pre rozhodovanie, napriek tomu konštatuje, že pri rozhodovaní o zrušení zákazu 
vstupu alebo o povolení vstupu na územie SR, polícia neuplatňuje všeobecné pravidlá 
Správneho poriadku. To znamená, že polícia nevydáva riadne rozhodnutie v prípade, keď 
odmietne zrušiť zákaz vstupu, alebo odmietne povoliť vstup. Tieto rozhodnutia sú plne 
v právomoci policajného útvaru a odvolací orgán ani súd ich nemôžu preskúmať. 
 
Možnosť z výnimočných dôvodov povoliť vstup ŠPTK, ktorému už bol uložený zákaz vstupu 
na územie SR, možno chápať ako výsadu štátu, a nie právo ŠPTK. No keďže rozhodnutie 
o zrušení zákazu vstupu môže ovplyvniť práva a povinnosti jednotlivca, dodržiava sa 
všeobecný princíp pre vydávanie riadneho rozhodnutia v takomto konaní. Preto odporúčame 
zmeniť legislatívu a ustanoviť bežné správne konanie o zrušení zákazu vstupu. 
 
Odporúčania: 
V Slovenskej republike 
1. Zrušenie zákazu vstupu je potrebné formulovať ako opatrenie, ktoré motivuje žiadúce 

správanie, napríklad dobrovoľné splnenie rozhodnutia o AV a povinnosť ŠPTK vycestovať. 
V záujme úplnej transpozície povinných ustanovení Smernice, pravidlá pre 
zrušenie, skrátenie a pozastavenie uplatňovania zákazu vstupu by mali byť jasne 
formulované, v prípade ich splnenia by mali priznávať jednotlivcovi nárok. Legislatíva by 
tiež mala byť explicitná ohľadom kritérií rozhodovania a dôvodov pre 
zrušenie/pozastavenie uplatňovania zákazu vstupu a mala by jednoznačne priznať 
možnosť opravného prostriedku.    

2. Správny poriadok by sa mal uplatňovať, aby sa ŠPTK poskytli minimálne procesné záruky, 
keď žiada o zrušenie zákazu vstupu, alebo povolenie vstupu napriek platnému zákazu 
vstupu. 

3. S výnimkou § 82 ods. 5 ZPC právna úprava nehovorí nič o kritériách, keď zákaz vstupu 
platí iba pre územie SR a keď sa vzťahuje na územia všetkých ČŠ. Legislatíva by mohla 
poskytnúť podrobnejšie usmernenie. 

 
Chýbajúci účinný opravný prostriedok proti rozhodnutiu o návrate, vylúčenie odkladného 
účinku 
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Odvolanie proti rozhodnutiu o AV má odkladný účinok. Preto vo všeobecnosti platí, že ak sa 
podá odvolanie proti rozhodnutiu o AV, polícia nemôže vykonať rozhodnutie dovtedy, kým 
odvolací orgán nevydá svoje rozhodnutie. HRL však zistila, že polícia má sklon používať 
opatrenie umožňujúce vylúčenie odkladného účinku odvolania vo viacerých konkrétnych 
situáciách – 1.) V konaní na hranici, keď je osoba vrátená na Ukrajinu na základe readmisnej 
dohody a proti tejto osobe je vydané rozhodnutie o AV; 2.) v prípade, že polícia chce zaistiť 
osobu v konaní o vyhostení; a 3.) v konaní o AV, ak osoba má byť vyhostená z územia SR 
a orgány majú istý záujem o jej urýchlený odsun z územia štátu (napríklad v situácii, keď sa 
daná osoba považuje za hrozbu pre národnú bezpečnosť). V ostatných konaniach 
o administratívnom vyhostení sa odkladný účinok zvyčajne nevylučuje. 
 
V konaniach na hranici pozastavenie odkladného účinku znamená, že osobu možno vrátiť na 
územie Ukrajiny v priebehu niekoľkých hodín, a táto osoba nemá skutočnú a faktickú 
možnosť získať prístup k právnikovi, kým je na území SR. Keďže zákonná lehota na podanie 
odvolania je iba 15 dní, pre takéhoto jednotlivca môže byť nemožné žiadať o právnu pomoc 
zo zahraničia (najmä ak po vrátení na Ukrajinu nasleduje zaistenie). Právo na bezplatnú 
právnu pomoc v konaní o vyhostení zaručuje slovenské právo a v konaní o odvolaní proti 
rozhodnutiu o vyhostení poskytuje právnu pomoc Centrum právnej pomoci. No ako už bolo 
uvedené vyššie, cudzinec, ktorého vrátia na hranici, nemá skutočný prístup k právnej 
pomoci. Kancelária verejného ochrancu práv SR takisto poukázala na túto prax a odsúdila ju. 
 
Hoci na prvý pohľad je záujem orgánov o rýchle konanie o návrate možno pochopiteľný, 
treba poukázať na to, že takáto prax vážne podkopáva ochranu ľudských práv, ponímanie 
účinného opravného prostriedku a bráni prístupu k spravodlivosti. Takáto prax je v rozpore 
s Ústavou Slovenskej republiky, Chartou EÚ ako aj EDOĽPZS a je v rozpore s článkom 13 
Návratovej smernice – všetky poskytujú jednotlivcom právo na účinný opravný 
prostriedok. Toto je vážnejšie v situáciách, v ktorých sú v hre ďalšie základné práva 
a slobody, napríklad ochrana pred mučením, právo na život, ochrana rodinného 
a súkromného života. Takéto praktiky môžu mať veľmi vážne dôsledky pre ľudské životy 
a blaho jednotlivcov, tieto dôsledky môžu byť nezvratné a môžu viesť k ďalším porušeniam 
základných ľudských práv a slobôd, ktoré SR zaručuje každému. 
 
Odporúčanie: 
1. Prístup k účinnému opravnému prostriedku v konaniach o návrate možno uľahčiť 

zákonnou úpravou priznávajúcou odkladný účinok opravnému protriedku proti každému 
rozhodnutiu o vyhostení bez výnimky, čo by zabezpečilo súlad právnej úpravy s 
požiadavkami čl.13 Smernice a medzinárodného práva. 

2. V záujme zvýšenia účinnosti opravného prostriedku v konaní o admnistratívnom 
vyhostení je potrebé zmeniť právnu úpravu určením odvolacieho orgánu tak, aby išlo o 
nezávislý organ a vo faze prípravy opravného prostriedku zabezpečiť jazykovú asistenciu.  

 

4.3. Účinný systém monitorovania núteného návratu 
 

Právna úprava, ktorej cieľom podľa dôvodovej správy bolo dosiahnutie plnej transpozície 
článku 8 ods. 6 NS, ustanovila podrobnosti o obsahu monitorovania nútených návratov v SR. 
Pokiaľ ide o SR, kontrola zahŕňa nútený výkon nielen rozhodnutí o AV, ale aj súdnych 
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rozhodnutí o uložení trestu vyhostenia. Kontrola sa uskutočňuje vo všetkých fázach návratu, 
ktoré ZPC stanovuje ako kontrolu počas zaistenia, počas prípravy a priebehu odsunu a po 
skončení odsunu v krajine, kam sa odsun vykonal. Kontroly sa zúčastňujú MV SR, 
mimovládne organizácie a UNHCR. Pri zaistení sa kontrola podľa možnosti zameria na 
dodržiavanie práv a povinností zaistených v útvare zaistenia, ako aj dodržiavanie povinností 
policajtov pracujúcich v zaisťujúcom policajnom útvare a v útvare zaistenia v súvislosti so 
zaistením ŠPTK. Právne ustanovenie ďalej podrobne nešpecifikuje, čo je obsahom alebo 
zameraním kontroly počas prípravy alebo samotného priebehu odsunu, ani po skončení 
odsunu v krajine, kam sa odsun vykonal. 
Avšak nie sú k dispozícii verejne dostupné informácie o uplatňovaní týchto dvoch ustanovení 
ZPC v praxi. Podľa oficiálneho stanoviska ÚHCP P PZ samotné MV SR monitoruje výkon 
rozhodnutia o AV vlastnými kontrolnými činnosťami, ktoré sú doplnené o pôsobnosť 
a právomoci Prokuratúry, Úradu verejného ochrancu práv v oblasti dodržiavania ľudských 
práv a slobôd, pričom spolupracuje s medzinárodnými a národnými mimovládnymi 
organizáciami, ktoré pôsobia v oblasti ochrany ľudských práv a slobôd, ako aj s IOM, 
Slovenskou humanitnou radou a občianskym združením Marginal. ÚHCP P PZ však zároveň 
nezbiera nijaké údaje o počte prípadov nútených návratov, ktoré sa monitorovali, a rovnako 
ani nepripravuje písomný výstup z monitorovania. 
Podľa názoru HRL, čo vo svojom stanovisku potvrdila aj Európska komisia, FRA a správa firmy 
Matrix (podrobnejšiu analýzu si prečítajte vyššie), SR ešte vždy neuviedla do prevádzky 
systém monitorovania nútených návratov. 
 
Odporúčanie: 
1. Zaviesť funkčný monitorovací mechanizmus, ktorý  má svoju riadnu oporu v zákone  a 

používa rôzne monitorovacie kanály, vrátane Úradu verejného ochrancu práv 
a mimovládnych organizácií.  

2. Takéto systematické riešenie by sa malo zamerať najmä na fázu realizácie návratu, 
vypracovanie metodiky s jasným vymedzením úloh a právomocí tých, ktorí realizujú 
monitorovanie, pravidiel predkladania správ a rozdelenia zodpovednosti.  

3. Funkčnosť monitorovacieho mechanizmu je závislá aj od dostatočných a udržateľných 
zdrojov financovanie potrebných pre nezávislé monitorovanie, ktoré nie je založené na 
projektovom financovaní. 

4. Monitorujúci úradníci by mali získať vhodné vzdelanie a preškolenie. Ich úlohou je poznať 
štandardy ochrany práv a radiť štátnym orgánom realizujúcim konanie o vyhostení a jeho 
výkon tak, aby sa predchádzalo porušovaniu ľudských práv. 

 

4.4. Zaistenie a alternatívy k zaisteniu 

 
Nevyhnutnosť zaistenia na účely odsunu 
 
Jedinou požiadavkou pre uplatnenie zaistenia na účely odsunu je existencia vykonateľného 
rozhodnutia o AV alebo trestu vyhostenia. Pri tomto dôvode zaistenia nie sú nijaké ďalšie 
špecifické zákonné požiadavky vzťahujúce sa na riziko úteku alebo riziko vyhýbania sa alebo 
marenia výkonu vyhostenia. 
Podľa článku 15 (1) NS ČŠ môžu zaistiť len ŠPTK, voči ktorému prebieha konanie o návrate, 
s cieľom pripraviť návrat alebo vykonať proces odsunu, a to najmä keď: (a) existuje riziko 
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úteku, alebo (b) dotknutý ŠPTK sa vyhýba alebo bráni procesu prípravy návratu alebo 
odsunu. Keď sa zaistenie chápe ako opatrenie na účely výkonu AV, MV SR sa rozhodlo 
nestanoviť nijaké kritériá pre použitie zaistenia na účely výkonu AV. 
Chýbajúca úprava kritérií pre zaistenie na účely odsunu naviac sťažuje uprednostnenie 
dobrovoľného odchodu, pretože, ako sa už spomínalo vyššie, policajný útvar poskytne ŠPTK 
možnosť dobrovoľného odchodu len vtedy, keď sa preukáže, že neexistujú dôvody na 
zaistenie podľa § 88 ZPC. 
Zaistenie na účely odsunu možno uplatniť, ak bolo vydané rozhodnutie o AV a zároveň je 
potrebné, aby ho policajný útvar vykonal. Nakoniec je v plnej moci policajného útvaru 
rozhodnúť, či ŠPTK poskytne možnosť dobrovoľného odchodu, alebo vykoná rozhodnutie 
a nariadi zaistenie. Právna úprava neobsahuje dostatočný rámec, ktorý by obmedzoval toto 
oprávnenie policajného útvaru nariadiť zaistenie bez opodstatneného dôvodu, akým je 
potreba zabrániť úteku alebo vyhýbaniu sa či mareniu výkonu vyhostenia. 
 
Odporúčanie: 
Vložiť podmienky uvedené v písm. a) a b) článku 15 ods. 1 NS ako požiadavky pre uplatnenie 
zaistenia na účely odsunu, aby polícia mala aspoň nejaké kritériá, ktorými by sa riadila pri 
rozhodovaní o potrebe zaistenia na účely výkonu rozhodnutia o vyhostení. 
 
Odsun realizovaný prostredníctvom readmisnej dohody 
 
Návrat na základe readmisnej dohody sa chápe iba ako jeden z možných spôsobov výkonu 
odsunu. Readmisná dohoda upravuje iba vzťahy medzi krajinami a zjednodušuje konania, na 
základe ktorých krajiny vracajú a prijímajú späť svojich vlastných štátnych príslušníkov alebo 
štátnych príslušníkov iných krajín. Pokiaľ ide o práva a záujmy jednotlivca, návrat na základe 
readmisie sa chápe vo všeobecnom kontexte procesu návratu – konania o AV. Preto tak, ako 
je to stanovené v článku 6 ods. 1 NS, sa musí vydať individuálne rozhodnutie o AV, aby sa 
ukončil neregulárny pobyt ŠPTK na území SR. Preto je diskutabilné, či § 88 ods. 1 písm. d) ZPC 
skutočne upravuje osobitný dôvod zaistenia, alebo by malo byť dostatočné aplikovať ho pri 
výkone rozhodnutia o AV podľa § 88 ods. 1 písm. b) ZPC. 
 
Odporúčania: 
3. Readmisná dohoda sa chápe iba ako jeden z možných spôsobov výkonu odsunu z územia 

SR, preto by sa mala vymazať ako osobitný účel zaistenia. 
4. Individuálne rozhodnutie o návrate sa musí vydať vždy a základnou podmienkou pre 

zaistenie na tento účel musí byť vykonateľné individuálne rozhodnutie o výkone AV, aj 
keď sa uplatňuje readmisná dohoda. 

 
Definícia rizika úteku 
 
Návratová smernica vyžaduje, aby vnútroštátna legislatíva zadefinovala objektívne kritériá, 
ktoré by opodstatňovali domnienku, že ŠPTK môže utiecť. § 88 ods. 2 ZPC ponúka objektívne 
kritériá ako „dôvodnú obavu“ a „priamu hrozbu“. Súčasná právna definícia pojmu je 
pomerne vágna a HRL ju nepovažuje za definíciu, ktorá by dostatočne odrážala požiadavku 
NS. 
Definícia tohto pojmu ponúka príklady situácií, ktoré by vždy mali byť impulzom pre bližšie 
preskúmanie existencie dôvodných obáv týkajúcich sa rizika úteku. Samotná existencia 
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jednej z týchto situácií sama osebe automaticky neumožňuje dospieť k záveru, že je tu riziko 
úteku. Vymenované situácie, ako sú napríklad nemožnosť ihneď zistiť totožnosť ŠPTK, ŠPTK 
nemá udelený pobyt na území SR, a hrozí mu uloženie zákazu vstupu na viac ako tri roky, sú 
iba príklady, ktoré zákonodarca vybral, aby poskytol nejaké kritériá na zváženie pri 
posudzovaní rizika úteku. Po druhé, výber týchto kritérií sa nezdá byť primeraný. Je 
množstvo ďalších situácií, ktoré by orgánom lepšie pomohli posúdiť, či existuje riziko úteku, 
než sú situácie uvedené v § 88 ods. 2 ZPC. Mohli by to napríklad byť kritériá súvisiace 
s predchádzajúcim správaním ŠPTK, ako je predchádzajúci útek, porušenie povinnosti 
dobrovoľne vycestovať, neochota spolupracovať s orgánmi. Práve naopak, uvedené situácie 
sú také typické pre neoprávnenú migráciu, že by sa dali vztiahnuť na drvivú väčšinu ŠPTK 
v konaniach o návrate. 
Na druhej strane, ak sa v individuálnom prípade nevyskytla ani jedna z týchto situácií, ale 
práve naopak, totožnosť ŠPTK sa zistila, ŠPTK má udelený pobyt na území SR a vôbec nehrozí 
uloženie zákazu vstupu, orgány by to považovali za pozitívny dôkaz, ktorý podporuje záver, 
že v danom prípade neexistuje riziko úteku. 
 
Odporúčanie: 

1. HRL odporúča použiť najlepšie postupy z ostatných ČŠ a uplatniť svoje vlastné 
skúsenosti v aplikačnej praxi, ako aj nanovo zadefinovať riziko úteku, aby lepšie 
odrážalo požiadavku NS, v legislatíve ako aj v interných smerniciach.  

2. Zákonné záruky by mali zabezpečiť súlad so Smernicou a judikatúrou SDEÚ, vrátane 
testu nevyhnutnosti a primeranosti, najmä v príapde zaistenia na účel overenia 
alebo zistenia totožnosti. Právna úprava by mala výslovne zakotviť požiadavku, že 
zaistenie môže byť nariadené na najkratší možný čas, na nie dlhšie než je 
nevyhnutné na účel vyhostenia alebo jeho výkonu.   

3. Odporúčame, aby právna úprava umožnila iniciovať prieskum trvania zákonnosti 
zaistenia, v prípadoch, keď realizácia vyhostenia nie je rozumne pravdepodobná.  

 
 
Okamžité prepustenie zo zaistenia na základe súdneho príkazu 
 
Bývalo dobrou praxou ÚHCP P PZ, že policajný útvar zvyčajne nepodával odvolania proti 
rozhodnutiam krajského súdu, ktoré nariaďovali prepustenie zo zaistenia, pokiaľ sa 
nedomnieval, že v hre je dôležitá otázka právneho výkladu, a že by v skutočnosti pomohlo 
vedieť, čo si o tomto všetkom myslí Najvyšší súd. V mnohých prípadoch súd spolu so 
zrušením rozhodnutia o zaistení nariadil aj bezodkladné prepustenie zo zaistenia. Ak 
odvolanie proti takému rozhodnutiu nebolo možné, súdne rozhodnutie je konečné 
a vykonateľné vo chvíli jeho vyhlásenia. To znamená, že prepustenie ŠPTK zo zaistenia má 
nasledovať bezodkladne potom, ako súd verejne vyhlási takéto rozhodnutie za nezákonné. 
V praxi však policajné útvary zvyčajne čakajú na doručenie písomného vyhotovenia 
rozhodnutia a až potom prepustia ŠPTK. HRL to nemôže považovať za bezodkladné konanie. 
 
Odporúčanie: 
Policajný útvar bezodkladne prepustí ŠPTK zo zaistenia na základe súdneho príkazu. 
 
Vzdanie sa práva na odvolanie proti rozhodnutiu o zaistení 
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Odhalili sme ďalší znepokojujúci trend, ktorý obmedzuje dostupnosť opravných prostriedkov 
štátnym príslušníkom tretích krajín v konaniach o vyhostení a zaistení. V niektorých 
policajných útvaroch ŠPTK majú tendenciu vzdať sa svojho práva na odvolanie okamžite, ako 
dostanú písomné rozhodnutie. Táto prax sa týka práva na odvolanie proti rozhodnutiu o AV, 
ako aj práva na odvolanie proti rozhodnutiu o zaistení. HRL to identifikuje ako bežnú prax, 
pretože vyjadrenie vôle cudzinca vzdať sa svojho práva na odvolanie sa robí písomne 
v slovenskom jazyku vo forme čistého formulára vopred pripraveného políciou pre použitie 
pri tejto príležitosti. Táto prax sa v niektorých policajných útvaroch vyskytuje častejšie než 
v iných a vedie k tomu, že odvolanie (ak sa podá neskôr) sa stáva neúčinným, a teda bráni 
ŠPTK žiadať o preskúmanie prvostupňového rozhodnutia (o vyhostení a o zaistení) vydanému 
proti nemu. 
 
Odporúčanie: 
Podľa nás zákon odsudzuje a vyslovene zakazuje praktiky orgánov, pri ktorých sa odvolanie 
stáva neúčinným ešte skôr, než cudzinec dostane príležitosť použiť ho. 
 
Pravidelné preskúmanie zákonnosti zaistenia 
 
Momentálne sa z dôvodu chýbajúcej právnej úpravy robí pravidelné preskúmanie zákonnosti 
zaistenia na základe rozsudku Ústavného súdu. Tento rozsudok však inicioval ďalší spor 
v otázke odvolacieho konania proti zamietavému rozhodnutiu v odpovedi na žiadosť ŠPTK 
o preskúmanie zákonnosti zaistenia. Na jednej strane je jasné, že takéto rozhodnutie by malo 
byť preskúmateľné. Na druhej strane však ostalo sporné, či by sa v prípade odvolania malo 
najprv postupovať podľa Správneho poriadku, a iba v prípade neúspechu obrátiť so žalobou 
na súd, alebo či by toto odvolanie malo ísť rovno na súd. 
 
Odporúčanie: 
Legislatíva musí obsahovať jasné pravidlá o uplatňovaní pravidelného preskúmania zaistenia, 
vrátane regulácie pravidelných lehôt pre súdny prieskum. 
 
Alternatívy k zaisteniu 
 
Napriek tomu, že v úvodnej vete § 89 ods. 1 ZPC sa hovorí o policajnom útvare, ktorý koná 
vo veci AV, toto ustanovenie sa v skutočnosti vzťahuje na všetky dôvody zaistenia podľa § 88 
a § 88a ZPC, aj keď ŠPTK nie je predmetom konania o AV. Napriek tomuto jasnému záveru, 
HRL v praxi objavila niekoľko rozhodnutí o zaistení, ktoré argumentovali, že § 89 nemožno 
uplatniť, keďže neprebieha nijaké konanie o AV. 
Rozhodnutia o uložení alternatívy k zaisteniu sú zle zdôvodnené a nemožno sa proti nim 
odvolať, čo znamená, že nemožno napadnúť podmienky alternatívy k zaisteniu uložené 
v jednotlivých prípadoch. 
Povinnosť hlásenia pobytu nemožno uplatniť, keď už bolo vydané rozhodnutie o zaistení. 
Toto je nelogické v súvislosti s neustálou povinnosťou zaisťujúceho policajného útvaru 
skúmať dôvody pre zaistenie, pretože okolnosti veci môžu preukázať, že zamýšľaný účel by 
sa dal dosiahnuť aj miernejším donucovacím opatrením, napríklad uplatnením povinnosti 
hlásenia pobytu. Zákon momentálne neumožňuje nahradiť už nariadené zaistenie udelením 
povinnosti hlásenia pobytu. 
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Takisto nie je možné uplatniť tieto alternatívne opatrenia namiesto rozhodnutia o predĺžení 
zaistenia alebo predĺžení lehoty zaistenia podľa § 88 ods. 4 ZPC. Avšak v druhom polroku 
2014 Najvyšší súd ustanovil výklad, podľa ktorého je policajný útvar vždy povinný posúdiť 
možnosť uplatnenia menej prísnych opatrení na dosiahnutie účelu zaistenia, aj v situácii, keď 
policajný útvar rozhodne o predĺžení lehoty alebo o zmene dôvodu zaistenia.  
Keď však policajný útvar robí pohovor so štátnym príslušníkom tretej krajiny pred vydaním 
rozhodnutia, neinformuje ho o možnosti uplatnenia miernejšieho donucovacieho opatrenia, 
nepýta sa na jeho/jej možnosť získať finančné prostriedky na tento účel. Policajný útvar 
v rozhodnutí o zaistení iba konštatuje, že ŠPTK nemá na území SR zabezpečené ubytovanie, 
nemá nijakých príbuzných ani známych v SR, neovláda slovenský jazyk, a preto si nie je 
schopný zabezpečiť ubytovanie v SR. 
Legislatíva upravujúca používanie alternatívnych opatrení je obsiahnutá iba v jednom 
ustanovení. Metodika nepracuje s princípom, že väčšina ľudí, nevynímajúc cudzincov, 
v skutočnosti rada dodržiava právne normy za predpokladu, že sú o nich informovaní. Právna 
úprava, chýbajúca metodika a nedôvera verejných orgánov v dodržiavanie právnych noriem 
vedú k pomerne úzkemu uplatňovaniu alternatív k zaisteniu v SR. Podľa oficiálnych 
informácií, ÚHCP P PZ nezbiera informácie o úspešnosti uplatňovania alternatív k zaisteniu, 
keďže to nepovažuje za dôležité pre plnenie svojich povinností. 
 
Odporúčania: 

 Legislatíva by mala zakotviť požiadavku povinnej prednosti uplatňovania 
alternatívnych miernejších opatrení pred nariadením zaistenia, obmedzujúce 
podmienky uplatnenia alternatívnych opatrení odporúčame odstrániť a v budúcnosti 
vytvoriť v spolupráci s MVO a za finančnej podpory ASMIFu systém alternatívnych 
opatrení dostupných v kontexte výkonu návratovej politiky. 

 Orgány musia zvážiť prijatie dodatočných foriem alternatívnych opatrení, ktoré by sa 
mohli uplatniť, aby sa dosiahol ten istý účel ako zaistenie – spolupráca a splnenie 
rozhodnutia o návrate. Zoznam alternatívnych opatrení musí byť otvorený 
a flexibilný, minimálny zoznam bude obsahovať alternatívy, ktoré môžu z právneho 
hľadiska nahradiť väzbu v súlade s Trestným poriadkom. 

 Mimovládne a charitatívne organizácie musia zohrať aktívnu úlohu pri tvorbe 
dodatočných modelov alternatívnych opatrení, ktoré nevyhnutne vyžadujú systém 
koučovania a poradenstva s cieľom motivovať ŠPTK k spolupráci a splneniu 
rozhodnutia o návrate. 

 Štátne orgány musia podporiť prijatie a používanie dodatočných alternatívnych 
opatrení, ktoré by sa mohli uplatňovať s rovnakým účinkom ako zaistenie, ale bez 
takého vážneho zásahu do osobnej slobody, akým je umiestnenie do útvaru zaistenia 
pre cudzincov. Takisto dajú na tento účel k dispozícii prostriedky štátneho rozpočtu 
a Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. ŠPTK musia byť informovaní o možnosti 
uplatnenia alternatív k zaisteniu a pri pohovore s nimi sa musí vyhodnotiť možnosť 
uplatnenia alternatív k zaisteniu. 

 Legislatíva musí umožniť v ktorejkoľvek chvíli nahradiť zaistenie vhodnou formou 
alternatívneho opatrenia, a to aj vtedy, keď polícia zvažuje nevyhnutnú lehotu 
zaistenia alebo predĺženie maximálnej lehoty zaistenia. Musí ŠPTK umožniť navrhnúť 
a požiadať o uplatnenie alternatívneho opatrenia, a umožniť podať opravný 
prostriedok proti rozhodnutiu o uložení alternatívneho opatrenia, ktorý napadne 
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podmienky stanovené policajným útvarom. V úvodnej vete v § 89 sa musí hovoriť 
o policajnom útvare, ktorý rozhoduje v konaní o zaistení a nie v konaní o AV. 

 Štátne orgány musia pravidelne hodnotiť účinnosť používania zaistenia 
a alternatívnych opatrení, aby prispôsobili svoju politiku a legislatívu. 

4.5. Ochrana zraniteľných skupín 

 
HRL zistila, že konania o určenie veku sú podstatnou bariérou pre účinnú ochranu maloletých 
bez zákonného zástupcu v SR. Takisto im bránia účinne uplatňovať zákaz zaistenia. Ak sa zistí, 
že daná osoba má 18 alebo viac rokov, nie je tu nijaká veková prekážka, ktorá by bránila jej 
zaisteniu. 
Rodiny s deťmi nemajú výnimku zo zaistenia, ale zákon stanovuje, že zaistenie sa uplatňuje 
iba na čas nevyhnutne potrebný. HRL monitorovala niekoľko rodín s deťmi, ktoré boli 
zaistené v období, pre ktoré sa podáva táto správa. Neexistujú nijaké alternatívne opatrenia 
špecificky pre rodiny s deťmi. ÚHCP P PZ sa domnieva, že ak je rodina umiestnená v útvare 
zaistenia v Sečovciach, kde sú všetci umiestnení spolu, a majú svoju vlastnú izbu 
v priestoroch vyhradených pre rodiny, dodržiava sa právo rodiny byť umiestnená spolu 
a zároveň sa zabráni jej úteku. Je však zaujímavé, že rozhodnutia o zaistení rodiny 
neobsahujú výrok o zaistení maloletého, iba o jeho umiestnení do útvaru zaistenia spolu 
s rodičom. 
V slovenskej legislatíve nie sú nijaké ústanovenia, ktoré by umožňovali prepustiť osobu zo 
zaistenia len z toho dôvodu, že daná osoba je zraniteľná, alebo vyžaduje inú osobitnú 
starostlivosť. Neexistujú nijaké ustanovenia zákona, alebo usmernenie či vnútorná metodika, 
ktorá by pomáhala príslušným orgánom identifikovať zraniteľné osoby. HRL však vo 
výnimočných okolnostiach zistila, že útvar zaistenia prepustil osobu zo zaistenia z dôvodu 
vážneho zdravotného stavu, pre ktorý bola daná osoba zraniteľná. 
 
Odporúčania: 

1. HRL odporúča prijať alternatívne opatrenia špeciálne pre rodiny s deťmi a úplne 
zakázať zaistenie detí. 

2. Treba povzbudzovať mimovládne a charitatívne organizácie, aby poskytovali služby 
starostlivosti o dieťa v denných centrách mimo útvaru zaistenia, zatiaľ čo štátne 
orgány by mali podporovať tieto riešenia prostredníctvom legislatívy a vyčlenením 
zdrojov zo štátneho rozpočtu a z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. 

3. ÚHCP P PZ znova zváži opatrenia a režim uplatňovaný v útvare zaistenia v Sečovciach 
a upraví a zmení ich, aby lepšie odrážali potreby zraniteľných zaistených cudzincov 
tak, aby režim bol menej prísny. Podmienky ubytovania by mali odrážať potreby 
zraniteľných osôb a požiadavky Smernice.  

4. Konanie o určenie veku musí odrážať požiadavky medzinárodnej ochrany ľudských 
práv, multidisciplinárny prístup a musí poskytovať záruky jednotlivcom, ktorých vek je 
sporný, vrátane záruky, že konanie o určenie veku sa použije až ako posledná 
možnosť, ak nebolo možné vek určiť inak. Počas konania o určení veku platí 
domienka maloletosti, pokiaľ sa nepreukáže opak. Konanie vyžaduje povinnú účasť 
zákonného zástupcu dieťaťa, prípade ustanoveného opatrovníka. Legislatíva by mala 
upraviť požiadavku komplexného metodologického prístupu, ktorý umožní 
vyhodnotenie fyzickej, spoločenskej a mentálnej vyspelosti fyzickej osoby, za účasti 
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odborníkov s vhodnou expertízou a znalosťou etnického pôvodu a kultúrneho 
prostredia dieťaťa.   

5. V ZPC prijať ustanovenie, ktoré by umožnilo prepustiť zaistených len z toho dôvodu, 
že daná osoba je zraniteľná, alebo vyžaduje inú osobitnú starostlivosť, čo slovenská 
legislatíva momentálne neumožňuje. 

6. Vypracovať usmernenie a metodiku pre identifikáciu zraniteľných osôb, využiť 
existujúce najlepšie postupy z iných ČŠ. 
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