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„Keďže migrácia objektívne ovplyvní našu budúcnosť, 
my musíme ovplyvňovať migráciu“

Migračná politika SR s výhľadom do roku 2020, august 2011



Návratová smernica EÚ

Smernica EP a Rady 2008/115/ES 
zo 16. decembra 2008 
o spoločných normách a postupoch členských štátov
na účely návratu 
štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene 
zdržiavajú na ich území

Projekt „Rozvoj dobrej praxe: Podpora súladu s Návratovou smernicou v Lotyšsku, 

Litve a na Slovensku“, ktorý je spolufinancovaný Európskou Úniou.

Č.grantovej zmluvy: HOME/2012/RFXX/CA/1005



Dobrovoľný odchod, určenie lehoty na vycestovanie
Asistovaný dobrovoľný návrat
1. Zabezpečiť súlad s čl.7 (4) Návratovej smernice a vypustiť § 83 ods.2 písm. b) 

zákona o pobyte cudzincov
2. Okrem prípadov kedy je neurčenie lehoty na vycestovanie dôvodné, upraviť

určenie lehoty na vycestovanie ako povinného výroku v rozhodnutí o 
administratívnom vyhostení.

3. Vyhodnocovať mieru dobrovoľného plnenia v prípade určenia lehoty na 
vycestovanie a úspešnosť opatrení prijímaných za účelom motivovať
dodržiavanie zákonom alebo rozhodnutím uložených povinností.

4. Podporovať a popularizovať dobrovoľné vycestovanie a alternatívne 
opatrenia, ktoré eliminujú riziko úteku a motivujú dobrovoľné plnenie 
povinnosti opustiť územie SR – v legislatíve a praxi.

5. Po začatí konania o administratívnom vyhostení, ŠPTK musí byť bezodkladne 
poučený o určení lehoty na dobrovoľné vycestovanie a o možnosti žiadať o 
predĺženie tejto lehoty.

6. Legislatívne zakotviť povinnosť štátneho (policajného) orgánu poskytnúť
ŠPTK súčinnosť pri hľadaní riešení a možností pre dobrovoľný odchod.

7. O odmietnutí účasti na programe AVR vydávať rozhodnutie, umožniť
odvolanie sa voči tomuto rozhodnutiu.



Výnimky z povinnosti vydať rozhodnutie o návrate
Regularizácia pobytu 
1. Preskúmať výhody a nevýhody regularizácie pobytu ako jedného z nástrojov 

migračnej politiky, ktorým sa eliminuje neregulárna migrácia, zváženie 
dobrých praxí uplatňovaných v iných ČS EÚ.

2. V prípade zistenia, že zaistenie na účely návratu je neúčelné, pretože 
nejestvuje reálny prospekt vyhostenia, by uznanie skutočnosti, že ide o 
nevyhostiteľného cudzinca malo byť priamo premietnuté do právnej úpravy 
postupu príslušného policajného orgánu, ktorý by mu mal udeliť tolerovaný 
pobyt.

3. Zákon o pobyte by mal umožniť regularizáciu pobytu ŠPTK, ktorých nemožno 
vyhostiť, vrátane tých, ktorí nemajú platné cestovné doklady, a odstrániť
právne a praktické bariéry, ktoré im neumožňujú získať ani tolerovaný pobyt.

4. V súlade s Návratovou smernicou a judikatúrou Súdneho dvora EÚ by SR mala 
pre skupinu tzv. nevyhostiteľných cudzincov“ umožniť prístup k základným 

ekonomickým práva, a minimálnej miere sociálneho zabezpečenia.



Výkon vyhostenia a jeho odklad
Donucovacie opatrenia
1. Konanie o odklade výkonu vyhostenia zo zdravotných dôvodov, z dôvodov 

prítomnosti prekážok vyhostenia, ako aj pre osoby, ktoré sú obeťami 
obchodovania, by malo byť upravené v zákone o pobyte cudzincov

2. Vypustenie právnej úpravy umožňujúcej používanie pút v situáciách 
týkajúcich sa policajného prevozu cudzinca na území SR podľa zákona o 
Policajnom Zbore. Ustanovenie je diskriminačne namierené iba proti 
cudzincom, výlučne z dôvodu, že ich treba previezť.

3. Vyhodnocovať používanie donucovacích opatrení, či nie je prax 
diskriminačná.

Účinný opravný prostriedok voči rozhodnutiu o návrate
Vylúčenie odkladného účinku
1. Zákon o pobyte cudzincov by mal zakázať prax, podľa ktorej policajné orgány 

vylučujú odkladný účinok priznaný zákonom odvolaniu proti rozhodnutiu o 
AV. Takáto prax nie je v súlade s požiadavkou čl.13 EDĽP na účinný OP.

2. Odvolací orgán (nadriadený správny orgán) nespĺňa požiadavky nezávislosti 
podľa Návratovej smernice.

3. Právna pomoc v konaní o AV by mala byť dostupná aj na hranici.



Zákaz vstupu
1. Zrušenie zákazu vstupu by malo byť regulované ako opatrenie, ktoré motivuje 

želané správanie ŠPTK, napríklad, dobrovoľné plnenie povinnosti vycestovať v 
súlade s rozhodnutím o AV

2. V záujme priznania minimálne úrovne procesných garancií pre ŠPTK v konaní
o zrušení zákazu vstupu a alebo o povolenie vstupu napriek platnému zákazu 
vstupu, by sa na tieto konania mal vzťahovať všeobecný predpis o správnom 
konaní.

3. Okrem výnimky v §82 ods.5 zákona o pobyte, právna úprava sa určením 
kritérií pre určenie zákazu vstupu výlučne na územie SR alebo na územie 
všetkých ČŠ EÚ. Legislatíva by mala poskytnúť bližšie podrobnosti. 



Monitorovanie nútených návratov
1. Prijať účinný systém monitorovania nútených návratov, vrátane viacerých 

subjektov monitorovania, od úradu ombudsmanky až po mimovládne 
organizácie, vrátane fáze odsunu (výkonu vyhostenia), prípravou 
transparentnej metodológie regulujúcej napríklad povinnosti a oprávnenia 
monitora, podávanie správ a zodpovednosť, krytie finančnými prostriedkami z 
rozpočtu , a to všetko tak, aby sa zabezpečila nezávislosť monitorujúcich.

Zaistenie
1. V § 88 ods.1 písm. b) zákona o pobyte pridať podmienky podľa písm. a) a b) 

článku 15 (1) Návratovej smernice ako podmienky pre zaistenie na účely 
výkonu vyhostenia. Prípadné podrobnosti by mohli byť inštrukciou pre 
policajné útvary pri správnej úvahe o nevyhnutnosti zaistenia na účel výkonu 
vyhostenia.  

2. Aplikácia zmluvy o readmisii je len jedným z možných spôsobov realizácie 
vyhostenia z územie SR, preto by bolo vhodné ho vypustiť zo zákona ako 
osobitný účel zaistenia.

3. Aj v prípade aplikácie zmluvy o readmisii, policajný orgán vždy musí vydať
individuálne rozhodnutie o AV. Len individuálne rozhodnutie o návrate, ktoré
je vykonateľné, je primárnym predpokladom pre nariadenie zaistenia.



Zaistenie
1. Využitie osvedčenej praxe v iných ČŠ a reflexia vlastných skúsenosti v SR a 

redefinovanie rizika úteku tak, aby definícia lepšie zodpovedala požiadavkám 
návratovej smernice.

2. Policajné útvary by mali bezodkladne fyzicky prepustiť ŠPTK zo zaistenia na 
základe nariadenia súdu.

3. Prax policajných útvarov, na základe ktorých sa súdny prieskum zákonnosti 
zaistenia stáva neúčinným ešte predtým než vôbec začal (vzdanie sa práva na 
podanie opravného prostriedku), považujeme za zavrhnutiahodnú a žiadame o 
výslovné zakázanie tejto praxi v legislatíve. 

4. Právna úprava sa doteraz dostatočne nevysporiadala s periodickým 
prieskumom dôvodnosti trvania zaistenia, najmä neupravuje minimálne 
lehoty, v ktorých má byť dôvodnosť zaistenia preskúmavaná, čo by podliehalo 
súdnej kontrole.



Alternatívy zaistenia ...
1. Ministerstvo vnútra SR by malo zvážiť prijatie ďalších foriem alternatívnych 

opatrení, ktoré by boli aplikovateľné pre dosiahnutie rovnakého účelu, 
aký sa sleduje zaistením – spoluprácu a plnenie rozhodnutia o návrate. 
Zoznam týchto opatrení by mal byť otvorený a flexibilný, minimálny zoznam 
by mal obsahovať minimálne tie alternatívy, ktoré sú už v súčasnosti 
dostupné ako náhrada väzby podľa Trestného poriadku.

2. Mimovládne organizácie a charity by mali aktívne prispieť k vytvoreniu 
modelov ďalších alternatívnych opatrení, najmä tých, ktoré vyžadujú

kaučing a poradenstvo s cieľom motivovať spoluprácu a dobrovoľné plnenie 
povinností.

3. Štátne orgány by mali podporovať prijatie a využívanie ďalších 
alternatívnych opatrení, ktoré by nahrádzali zaistenie a na ten účel uvoľniť
prostriedky AMIFu.

4. ŠPTK by mali byť informovaní o možnosti uplatniť alternatívne opatrenia a 
otázky pri podávaní vysvetlenie v konaní o AV by mal policajný orgán klásť

aj v úmysle vyhodnotiť možnosť uplatnenia alternatívneho opatrenia.



Alternatívy zaistenia

5.     Legislatíva by mala umožniť nahradiť zaistenie v ktoromkoľvek momente 
vhodným alternatívnym opatrením. Policajný útvar by mal počas celého 
trvania zaistenia sledovať trvanie účelu zaistenia, ale aj to, či nie je možné
zaistenie účinne nahradiť miernejším opatrením. 

6. ŠPTK by mal mať možnosť navrhnúť resp. požiadať o aplikáciu 
alternatívneho opatrenia. Taktiež by mal mať možnosť odvolať sa voči 
rozhodnutiu o uložení alternatívneho opatrenia vrátane podmienok, za 
ktorých bolo uložené.

7. Predvetie § 89 zákona o pobyte by malo možnosť uložiť alternatívu 
zaistenia zveriť policajnému útvaru, ktorý koná o zaistení, nie ktorý koná o 
AV.

8. Štátne orgány by mali pravidelne vyhodnocovať efektívnosť uplatňovania 
alternatívnych opatrení ako aj zaistenia a podľa toho prispôsobovať opatrenia 
návratovej politiky.



Zraniteľné osoby...
1. Zaistenie rodín s deťmi by malo byť úplne zakázané. Pre rodiny s deťmi by 

mali by zriadené osobitné alternatívne opatrenia nahrádzajúce 
zaistenie, ktoré by zohľadňovali ich potreby.

2. ÚHCP by mal zvážiť, ktoré režimové opatrenia obmedzujúce právo na 
súkromie v útvaroch policajného zaistenia sú nevyhnutné v záujme 

ochrany konkrétneho verejného záujmu a upraviť podľa toho 
vnútorný poriadok v UPZC.

3. Režimové opatrenia pre útvary, kde prebieha zaistenie rodín s deťmi a 
zraniteľných osôb, by mali byť miernejšie a zohľadňovať ich potreby. 

MVO a charity by mali pre rodiny s deťmi zabezpečovať služby 
starostlivosti deti mimo útvaru zaistenia v denných centrách. 

4. Štátne orgány by mali takéto riešenia podporiť legislatívne a finančnými 
zdrojmi z AMIF. 

5. Zákon o pobyte by mal regulovať prepustenie zo zaistenia aj z dôvodu, že 
osoba je zraniteľná a pobyt v zaistení jej môže spôsobiť

nenapraviteľnú ujmu alebo z iných osobitne závažných dôvodov.
6. Vytvorenie manuálu a metodológie, ktoré pomôžu pri identifikácii 

zraniteľných osôb, a určovanie najlepšieho záujmu dieťaťa, využiť
osvedčenú prax v iných ČŠ UÚ. 



Zraniteľné osoby...
5. Metódy pre určenie veku by mali zohľadňovať požiadavky medzinárodnej 

ochrany ľudských práv, uplatňovať multidisciplinárny prístup a poskytovať
jednotlivcovi, ktorého vek je sporný, minimálne procesné garancie. Lekárske 
vyšetrenie na účely určenia veku by malo byť posledným riešením v prípade, 
že ostatné metódy zistenia veku nebolo možné úspešne využiť. Určenie veku 
musí byť založené na prezumpcii maloletosti, pokiaľ sa nepreukáže opak. 
Cudzinec, ktorého vek je sporný, by mal byť povinne zastúpený zákonným 
zástupcom alebo určeným opatrovníkom. Metódy na určenie veku ba mali 
umožniť komplexné vyhodnotenie fyzickej, spoločenskej a mentálnej 
dospelosti jednotlivca a mali by ich vykonávať odborníci, ktorí sa vyznajú v 
osobitných potrebách detí a poznajú osobitné etnické a kultúrne pozadie, z 
ktorého jednotlivec pochádza.



Ďakujeme za pozornosť.

Barbora Meššová – messova@hrl.sk

právnička
Liga za ľudské práva


