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• ADN na Slovensku od r.1998
• Pomoc pri návrate poskytnutá viac než 1400 

migrantom
• Reintegrácie v krajine pôvodu od r. 2007
• 184 implementovaných reintegračných schém



Inštitucionálny rámec

• IOM Bratislava organizácia realizujúca ADN v SR
• IOM zabezpečuje informovanie CS, poradenstvo 

o ADN, návrat, reintegráciu v krajine pôvodu, atd.
• Partneri štátnej správy:

– Úrad hraničnej a cudzineckej polície P PZ MV 
SR

– Migračný úrad MV SR



Právny rámec

• Dohoda o spolupráci medzi Medzinárodnou 
organizáciou pre migráciu a MV SR o pomoci pri 
návrate neúspešných žiadateľov o azyl a 
ilegálnych migrantov do krajiny pôvodu (20 
August 1998)

• Zákon o pobyte cudzincov 404/2011 Z.z
• Zákon o azyle 480/2002 Z.z



Právny rámec

• § 82, čl. 9: 
Policajný útvar vydá rozhodnutie o 

administratívnom vyhostení podľa odseku 1 1 
písm. b) bez uloženia zákazu vstupu, ak sa 
štátny príslušník tretej krajiny dobrovoľne 
dostaví na policajný útvar a požiada o návrat do 
domovského štátu v rámci asistovaného 
dobrovoľného návratu. 



• § 83, čl. 1: 
Rozhodovanie o administratívnom vyhostení
.... Policajný útvar určí lehotu na vycestovanie 

najviac 90 dní od vykonateľnosti rozhodnutia 
podľa § 82 ods. 8; túto lehotu je možné v 
odôvodnených prípadoch spojených s 
realizáciou asistovaného dobrovoľného návratu 
aj opakovane predĺžiť. 



• § 90, čl.1e: 
Policajný útvar je povinný poučiť štátneho 

príslušníka tretej krajiny v jazyku, ktorému 
rozumie, alebo v jazyku, o ktorom sa dá
odôvodnene predpokladať, že mu rozumie, o 
možnosti požiadať o asistovaný dobrovoľný 
návrat, o možnosti kontaktovať mimovládne 
organizácie, a ak štátny príslušník tretej krajiny 
podal žiadosť o udelenie azylu alebo prejavil 
úmysel takú žiadosť podať, aj o možnosti 
kontaktovať Úrad Vysokého komisára 
Organizácie Spojených národov pre utečencov. 



• § 118, čl.5: 
Odsek 1 sa nevzťahuje na cudzinca, ktorý podal 

žiadosť o udelenie azylu po tom, čo sa 
bezodkladne prihlásil na policajnom útvare a 
preukázal dostatočný dôvod pre svoj 
neoprávnený pobyt, a na cudzinca, ktorý 
požiadal o asistovaný dobrovoľný návrat do 
krajiny pôvodu. 



Poskytované služby

Pred návratom
• Poskytovanie informácií a poradenstva o ADN
• Príprava návratu (NCD, ubytovanie, zdravotná pomoc, materiálna 

pomoc – oblečenie, jedlo...)

Počas návratu
• Zabezpečenie leteniek a cestovných lístkov, letisková asistencia –

check in, pasová kontrola
• Poskytnutie vreckového
• Asistencia v krajine tranzitu

Po návrate do krajiny pôvodu 
• Príletová asistencia na letisku, doprava do miesta bydliska
• Sociálno ekonomické poradenstvo, pomoc pri reintegrácii 
• Vyhodnotenie a monitoring reintegrácie



Mechanizmy informovania o ADN

• V 2009 celonárodná informačná kampaň - billboardy, 
city-lighty, postery, brožúry, atd.

• Web stránka www.avr.iom.sk + 0850 helplinka
• Poradenstvo v ÚPZC, azylové zariadenia, kancelárie 

IOM, iné miesta pobytu migrantov
• Reintegračné videá
• Pravidelné stretnutia s pracovníkmi odd. cudzineckej 

polície
• Spolupráca s kultúrnymi mediátormi 



• Poskytovanie informácií o službách v rámci ADN 
pracovníkom 12 odd. cudzineckej polície

• Multiplikačný efekt - informovaný pracovník CP 
poskytuje informácie o ADN CS a zároveň
informuje ďalších kolegov v rámci oddelenia 

• Informácia o službách kt. SR poskytuje v rámci 
ADN + kontakty na pracovníkov IOM súčasťou 
rozhodnutia o AV



Brožúra o ADN v 6 jazykoch



Brožúra o reintegráciách v 6 jazykoch



Skladba navrátilcov podľa právneho 
statusu, štatistický prehľad

• Väčšina žiadateľov o ADN sú žiadatelia o udelenie 
a azylu a migranti zaistení v ÚPZC (cca 2/3)

• Celkový pokles nelegálnej migrácie od vstupu SR 
do Schenghenu, v r. 2007, 6761 nelegálnych 
migrantov, v r. 2014 5 násobne nižšie počty - len 
1304) 

• Pokles ADN zo 153 in 2007 na 57 v 2014. Za 1. 
polrok 2015 zaznamený nárast – celkovo 
realizovaných 65 ADN

• Hlavné dôvody: SR člen Schengenu, ekonomická
kríza







AVR 153 96 139 127 95 54 50 57 64

Irreg. 
migran
ts

6761 2355 1785 1477 1219 1479 1091 1304 500





• Skladba krajín pôvodu sa v priebehu rokov stále 
mení

• Top krajiny pôvodu: UKR, VTN, IND, CHN, KOS
• Trendy: diverzifikácia, jednotlivé prípady sú

komplikovanejšie, napr. chýbajúce cestovné
doklady, zdravotné problémy, zraniteľné skupiny 
– osamelé matky s deťmi a pod.



Reintegrácie v krajinách pôvodu

•Poskytované od roku 2007 v rámci 
regionálnych projektov IOM a národných 
projektov financovaných Európskym fondom 
pre návrat

•Top krajiny pôvodu: VTN, CHN, ARM, RUS, 
MLD



Poskytnutá reintegračná pomoc 
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