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Zaistenie cudzincov ako posledná možnosť 
Ako postupovať pri hľadaní miernejších opatrení 

 

Legislatíva umožňuje zaistenie cudzincov z imigračných dôvodov, iba ak účel 
zaistenia nemožno dosiahnuť prostredníctvom uplatnenia iných miernejších 
opatrení. Aplikácia miernejších opatrení v praxi však ostáva výzvou. Sú totiž 

podmienené preukázaním materiálnych podmienok, ktoré si musí cudzinec 
zabezpečiť sám. Štát podmienky „na prežitie“ poskytuje iba v útvaroch policajného 

zaistenia, kde sú ale zároveň pozbavení osobnej slobody. Výsledkom je, že 
najzraniteľnejšie osoby si miernejšie opatrenia nemôžu dovoliť, nakoľko nemajú 

vlastné zdroje alebo dostatočné zázemie. 
 

Môže byť zaistenie jediným riešením zo strany štátu pre osoby v zraniteľnej situácii 
bez finančných zdrojov? Mal by štát vytvoriť materiálne podmienky aj pre aplikáciu 

miernejších opatrení? Môžu byť účinné? Ako šli na to v iných krajinách? Zohráva 
rolu, či ide o tzv. tranzitnú krajinu? Akú rolu pri aplikácii miernejších opatrení môžu 
zohrávať mimovládne organizácie? Ako môžu vplývať súdy alebo prokuratúra? Čo 

je pre štát drahšie: zaistenie alebo miernejšie opatrenia? Ako môžeme predchádzať 
zneužívaniu tohto systému? 

 
Na tieto otázky budeme spoločne hľadať riešenia za pomoci odborníkov štátu, 

mimovládnych organizácií, akademikov, zástupcov medzinárodných a 
mimovládnych organizácií s praktickými informáciami. 

 



08:30 Registrácia účastníkov 

09:00

Úvodná reč: Alternatívy zaistenia ako požiadavka podľa 
medzinárodného práva, Marica Pirošíková, zástupkyňa Slovenskej 
republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva, videonahrávka  

09:15

Panel I. Aplikačná a rozhodovacia prax súdov a polície 
Elena Berthotyová, sudkyňa Najvyššieho súdu SR 
Katarina Fajnorová, senior právnička, Liga za ľudské práva 
Martina Sukovská, právnička Centra právnej pomoci, kancelária 
Košice 

09:30

Otvorenie seminára 
Zuzana Števulová, riaditeľka Ligy za ľudské práva 
vedenie Právnickej fakulty Univerzity P.J. Šafárika 

16:00

Prestávka na obed 

Záver 

11:30

13:00
14:00

Prestávka na kávu
Panel II. Najnovší vývoj v oblasti medzinárodnej a regionálnej 
ochrany ľudských práv 
 
Lilja Gretarsdottir, zástupkyňa riaditeľa, Riaditeľstvo pre ľudské 
práva, Rada Európy 
Ota Hlinomaz, právnik, Regionálny zastupiteľský úrad UNHCR pre 
strednú Európu 
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Panel III. Osvedčené a pilotné modely alternatív k zaisteniu, 
zameranie na strednú a východnú Európu 
Katarzina Słubik, právnička z Asociácie pre právne intervencie, 
Poľsko, videonahrávka 
Dilyana Giteva, advokátka spolupracujúca s Centrom právnej pomoci 
– Hlas v Bulharsku 
Gunter Ecker, riaditeľ Asociácie ľudských práv, Rakúsko 

12:00



08:30 Zhromaždenie účastníkov návštevy 
Cesta do Sečoviec autobusom, autom 
 
Príchod a občerstvenie 09:30

Prezentácia útvaru a systému zaistenia a alternatív k nemu v SR 
Emil Semjan, riaditeľ Útvaru policajného zaistenia Sečovce 
Marek Panák, sociálny pracovník v Útvare policajného zaistenia 
Sečovce, Slovenská humanitná rada  

10:00

Spoločný návrat do Košíc, záver a odchod

11:15

13:00

Prehliadka Útvaru policajného zaistenia pre cudzincov Sečovce

Spoločný obed

PROGRAM 
24 JAN NÁVŠTEVA 

ÚTVARU POLICAJNÉHO ZAISTENIA PRE CUDZINCOV SEČOVCE

12:00

Kontaktné údaje: 
Liga za ľudské práva: 

Barbora Meššová, 
messova@hrl.sk  
+ 421 918 857 715 




