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Utečenec 
 
Utečenec je osoba, ktorá sa nachádza mimo svoju vlasť a má 
oprávnené obavy pred prenasledovaním z dôvodov rasových, 
náboženských, národnostných, príslušnosti k určitej sociálnej 
skupine alebo i zastávania určitých politických názorov, je 
neschopná prijať, alebo vzhľadom k hore uvedeným obavám 
odmieta ochranu svojej vlasti. To isté platí pre osobu bez štátnej 
príslušnosti nachádzajúcu sa mimo krajiny svojho doterajšieho 
pobytu následkom hore uvedeným udalostí, a ktorá vzhľadom 
k hore uvedeným obavám sa tam nechce alebo nemôže vrátiť.       

Milí priatelia, 

 
Dostáva sa Vám do rúk Výročná správa občianskeho združenia 
Liga za ľudské práva. 
 
Rok 2006 bol pre nás veľmi náročný, pretože sa v našej 
organizácii udialo veľa zmien a boli sme nútení potvrdiť svoje 
postavenie na poli neziskových organizácií, pracujúcich v oblasti 
poskytovania právnej pomoci cudzincom a žiadateľom o azyl na 
Slovensku. 
 
Naša práca však nezostala bez výsledkov. Podarilo sa nám 
realizovať projekty v spolupráci s Národným úradom UNHCR 
v Slovenskej republike a Nadáciou otvorenej spoločnosti. 
 
Členovia našej organizácie úzko spolupracovali s Právnou 
klinikou Trnavskej univerzity na realizácii projektu financovaného 
z Európskeho fondu pre utečencov. 
 
Implementácia týchto projektov potvrdila, že Liga za ľudské 
práva má ambíciu stať sa vedúcou organizáciou poskytujúcou 
právne poradenstvo cudzincom a žiadateľom o azyl na 
západnom a strednom Slovensku.  
 
V napĺňaní tejto vízie chceme pokračovať aj v nasledujúcich 
obdobiach a veríme, že z vízie sa stane cieľ, ktorý sa nám 
podarí čoskoro dosiahnuť. 
 

 
Lucia Demeterová 
predsedníčka združenia 



Poslanie a ciele našej organizácie 
 
Liga za ľudské práva o.z. (The Human Rights League NGO) je 
mimovládna nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 2005. 
Bola zaregistrovaná na Ministerstve vnútra SR pod č. spisu: 
VVS/1-9000/90-25879 v registri občianskych združení. 
Zakladateľmi sú JUDr. Bohumír Bláha, Mgr. Martin Škamla 
a Mgr. Mária Rožárová. 
 
Účelom Ligy za ľudské práva je presadzovanie implementácie 
medzinárodných listín ľudských práv.  
Poslaním o.z. Liga za ľudské práva je poskytovať právne 
poradenstvo cudzincom a žiadateľom o azyl na území 
Slovenskej republiky a zabezpečiť dodržiavanie ich ľudských 
práv v zmysle článku 1 Deklarácie OSN o ochrane a podpore 
ľudských práv , Všeobecnej deklarácie ľudských práv, Dohovoru 
o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Medzinárodného 
paktu o občianskych a politických právach, Medzinárodného 
paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, Listiny 
základných práv a slobôd a ďalších medzinárodných, 
európskych a vnútroštátnych ľudsko-právnych dokumentov.  
 
Liga za ľudské práva poskytuje tieto služby: 

- právne poradenstvo v oblasti azylovej procedúry 
- právne zastupovanie pred súdmi 
- právna pomoc pri preskúmavaní  rozhodnutí súdmi 
- iná právna pomoc súvisiaca s azylovým konaním 
- informovanie o azylovej procedúre na webstránke 

www.utecenci.sk 
- vyhľadávanie a štúdium informácií o krajine pôvodu 
- terénna a výskumná práca 
- pripomienkovanie legislatívnych návrhov 
- výučba a supervízia študentov v oblasti azylového práva 

Ľudia 
 

Správna rada 
 
Mgr. Mária Rožárová – predsedníčka správnej rady 

Mgr. Martin Škamla – podpredseda správnej rady 

JUDr. Bohumír Bláha – člen správnej rady do 08/2006   

        člen správnej rady od 10/2006 

Mgr. Zuzana Števulová – člen správnej rady od 08/2006 

 

Predseda/predsedníčka združenia 
 
Mgr. Barbora Meššová – do 08/2006 

JUDr. Bohumír Bláha – od 08/2006 do 10/2006 

Ing. Lucia Demeterová – od 10/2006 

 

Pracovníci 
 
Miroslava Volanská – právnička junior od 12/2006 
Zuzana Števulová – právnička junior od 12/2006 
 

Externí spolupracovníci 
 
Barbora Meššová – projektová koordinátorka do 08/2006 
Bohumír Bláha – právnik, advokát 
Martin Škamla – právnik, advokát 
Miroslava Šnírerová – právnička, advokátska koncipientka 
Linda Göpfertová – projektová asistentka od 05/2006 
Miroslava Volanská – právnička junior od 05/2006 
Zuzana Števulová – právnička junior od 05/2006 
Katarína Fajnorová – COI researcher od 05/2006 



Rok 2006 
 
Občianske združenie Liga za ľudské práva začao svoju činnosť 
v roku 2005. Nasledujúci rok bol prvým rokom pôsobenia 
združenia. Liga prevzala činnosť po Slovenskom helsinskom 
výbore a pokračovala v poskytovaní bezplatného právneho 
poradenstva cudzincom a žiadateľom o azyl na Slovensku. 
 
 
Aktivity v roku 2006 
 

1. Právne poradenstvo a zastupovanie žiadateľov o azyl 
a azylantov na Slovensku – partner UNHCR 

 
2. Azylová klinika – Právne poradenstvo a zastupovanie 

žiadateľov o azyl na území Slovenskej republiky 
v azylovom konaní – partner MV SR (ERF, ŠR SR) 

 
3. Monitoring podmienok prebiehajúceho azylového 

konania a monitoring letiska – partner UNHCR 
 

4. Zlepšovanie legislatívy a praktík vo vzťahu k zaisťovaniu 
žiadateľov o azyl a k problematike postavenia osôb bez 
štátnej príslušnosti v Strednej Európe – partner 
Maďarský Helsinský výbor 

 
5. Monitoring Útvaru policajného zaistenia cudzincov 

v Medveďove – partner NOS-OSF 
 

6. COI Network III. – partner ACCORD 

Projekty 
 

V roku 2006 Liga pokračovala v implementácii projektu 
Právne poradenstvo a zastupovanie žiadateľov o azyl 
a azylantov na Slovensku v spolupráci s UNHCR na 
Slovensku. Od mája 2006 prebrala aktivity projektu Právna 
klinika Trnavskej univerzity v rámci implementácie projektu 
Azylová klinika – právne poradenstvo a zastupovanie 
žiadateľov o azyl na území Slovenskej republiky 
v azylovom konaní financovaného zo zdrojov Európskeho 
fondu pre utečencov a Štátneho rozpočtu SR. Liga za ľudské 
práva poskytla personálne vybavenie na implementáciu 
projektu. Cieľom projektu bolo poskytovanie právneho 
poradenstva a právnej pomoci žiadateľom o azyl o azyl 
a azylantom na území SR, zlepšovanie právneho povedomia 
žiadateľov a informovanie o ich právach a povinnostiach 
v azylovom konaní a právne zastupovanie cieľovej skupiny. 
 
Popri uvedených projektoch sme implementovali projekt 
Monitoring podmienok prebiehajúceho azylového 
konania a monitoring letiska v spolupráci s UNHCR. 
Cieľom projektu bolo monitorovanie prístupu k azylovej 
procedúre na letisku M.R. Štefánika v Bratislave, prítomnosť 
pri vyhlásení  žiadosti o azyl prijatým Oddelením cudzineckej 
a hraničnej polície a zabezpečovanie prístupu k azylovému 
konaniu, monitorovanie podmienok prebiehajúceho 
azylového konania prítomnosťou pri podávaní vyhlásenia na 
Oddelení cudzineckej a hraničnej polície, pohovoroch 
s Migračným úradom a iných úkonoch týkajúcich sa právneho 
postavenia žiadateľov o azyl v rámci azylového konania.  



Medzinárodným projektom, do ktorého sa Liga za ľudské 
práva zapojila v roku 2006 je Zlepšovanie legislatívy 
a praktík vo vzťahu k zaisťovaniu žiadateľov o azyl 
a k problematike postavenia osôb bez štátnej 
príslušnosti v Strednej Európe, ktorého cieľom bolo 
zlepšovanie legislatívy a praktík v oblasti zaisťovania 
žiadateľov o azyl a zmena postoja k problematike osôb bez 
štátnej príslušnosti na území štátov Strednej Európy. 
Uvedený projekt sa implementoval v spolupráci s Maďarským 
Helsinským výborom. 
 
Významný bol aj projekt Monitoring Útvaru policajného 
zaistenia v Medveďove, implementovaný v spolupráci 
s Nadáciou otvorenej spoločnosti, ktorého cieľom bolo 
monitorovanie dodržiavania základných práv cudzincov 
umiestnených v detenčnom zariadení a to konkrétne v Útvare 
policajného zaistenia Medveďov. Projekt predstavoval 
zabezpečenie monitoringu dodržiavania základných ľudských 
práv a medzinárodných štandardov pri tak závažnom zásahu 
do slobody človeka, ako je sloboda pohybu, a to pozbavenie 
ho osobnej slobody, ako aj bezplatné profesionálne právne 
poradenstvo a komplexnú bezplatnú právnu pomoc. 
 
V roku 2006 sme začali s implementáciou projektu COI 
Network III. v spolupráci s Rakúskym červeným krížom 
konkrétne so sekciou ACCORD. Cieľom projektu bolo posilniť 
praktickú spoluprácu medzi organizáciami, ktoré sa zaoberajú 
výskumom a používaním informácií o krajinách pôvodu (COI) 
žiadateľov o azyl v rámci azylového konania. Hlavnou 
ambíciou projektu bolo prostredníctvom zlepšenia využívania 
COI prispieť k efektívnemu azylovému konaniu v Európe. 

Partneri 
 
V hodnotenom roku sme spolupracovali s viacerými partnermi 
zo Slovenska i zo zahraničia. 
 
Medzi najvýznamnejších domácich partnerov v oblasti 
financovania našich aktivít patrili Úrad Vysokého Komisára 
OSN pre utečencov UNHCR na Slovensku, Nadácia 
otvorenej spoločnosti, Právna klinika Trnavskej univerzity. 
Medzi najvýznamnejších zahraničných partnerov v tejto 
oblasti patrili Rakúsky Červený kríž sekcia ACCORD 
a Maďarský helsinský výbor. 
 
Medzi partnerov, s ktorými dennodenne spolupracujeme patrí 
najmä Migračný úrad Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky,  krajské súdy, Najvyšší súd a Úrad hraničnej 
a cudzineckej polície, Slovenská humanitná rada, Spoločnosť 
ľudí dobrej vôle a Medzinárodná organizácia pre migráciu 
IOM. Taktiež sú našimi partnermi pracovníci azylových 
zariadení v Gabčíkove, Rohovciach, Liptovských Vlachoch, 
Brezovej pod Bradlom a Adamove – Gbeloch. Nevynechajme 
ani pracovníkov Útvaru policajného zaistenia v Medveďove. 
 
Spolupráca so všetkými partnermi v roku 2006 bola na 
profesionálne vysokej úrovni a prispela k posilneniu 
dodržiavania základných ľudských práv cudzincov, žiadateľov 
o azyl a azylantov na území Slovenskej republiky. V tejto 
oblasti je aj naďalej veľa rezerv, no Liga za ľudské práva sa 
dala za cieľ prispievať svojimi aktivitami k zlepšovaniu 
postavenia tejto ohrozenej skupiny ľudí. 
 



Výsledky 
 
V roku 2006 bolo na Slovensku zaevidovaných 2871 
žiadateľov o azyl najčastejšie z Indie, Ruskej federácie, 
Moldavska, Gruzínska, Pakistanu, Bangladéša, Iraku a Číny. 
Bolo udelených iba 8 azylov žiadateľom zo Srbska a Čiernej 
hory, Kuby, Demokratickej republiky Kongo, Iránu a Číny. 
V 2871 prípadoch bolo začaté konanie, v 334 prípadoch bola 
žiadosť zamietnutá, v 527 prípadoch azyl udelený nebol, v 8 
prípadoch azyl udelený bol v 4 prípadoch bolo rozhodnutie 
zrušené a v 1944 prípadoch bolo konanie zastavené. Počas 
roka 2006 bolo evidovaných 342 tolerovaných pobytov. 
 
Právnici Ligy za ľudské práva počas hodnoteného obdobia 
zaevidovali 261 nových žiadateľov o azyl. Pokračovali však 
v riešení prípadov z predchádzajúcich rokov a celkovo 
poskytli právne poradenstvo 637 žiadateľom o azyl. 
 
Vykonali celkovo 157 návštev azylových zariadení, konkrétne 
59 návštev pobytového tábora (PT) v Gabčíkove, 33 
v záchytnom tábore (ZT) Rohovce, 22 PT Brezová pod 
Bradlom, ktorá však v septembri 2006 vyhorela, 16 azylové 
zariadenie Liptovské Vlachy a 26 Útvar policajného zaistenia 
v Medveďove. 
 
Právničky Ligy za ľudské práva absolvovali školenie na 
Univerzite v Žiline a boli uznané za spôsobilé na vstup do 
tranzitnej zóny medzinárodného letiska a vykonali 12 
monitorovacích návštev Medzinárodného letiska Milana 
Rastislava Štefánika v Bratislave, počas ktorých monitorovali 
31 letov. 

Právnička Ligy za ľudské práva taktiež vykonávala monitoring 
vstupu do azylovej procedúry a to konkrétne na podaní 
vyhlásenia o azyle v Adamove a zúčastnila sa 4. pohovorov 
vykonávaných Migračným úradom MV SR so žiadateľom 
o azyl a monitorovala tiež podmienky pobytu v azylových 
zariadeniach. 
 
Bolo podaných 184 opravných prostriedkov proti rozhodnutiu 
Migračného úradu, 9 odvolaní na Najvyšší súd, 27 odvolaní 
proti zaisteniu a 25 proti vyhosteniu. 
 
Z celkového počtu 8 udelených azylov boli 2 udelené 
klientom Ligy za ľudské práva. V jednom prípade bol udelený 
azyl dieťaťu, ktorého matka je klientkou Ligy za ľudské práva. 
 
Okrem právneho poradenstva v oblasti azylovej procedúry 
poskytovali právnici poradenstvo aj v iných oblastiach a to 
najmä ohľadom iných foriem pobytov, možnosti návratu do 
krajiny pôvodu, foriem zlúčenia rodiny a podobne. Zúčastnili 
sa tiež sledovania životných podmienok v azylových 
zariadeniach a útvaroch policajného zaistenia. 
 
Ďalšou činnosťou, ktorou sa právnici Ligy za ľudské práva 
zaoberali je právna supervízia študentov Azylovej kliniky 
Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. V roku 2006 
absolvovalo predmet Azylová klinika celkovo 18 študentov, 
12 dokončilo Azylovú kliniku v letnom semestri a 6 začalo so 
štúdiom v zimnom semestri. 5 z nich absolvovalo v Lige za 
ľudské práva letnú prax. 



 
Počas mesiaca júl absolvoval v Lige za ľudské práva stáž 
americký študent, ktorý sa z jednej strany oboznámil 
s azylovým systémom na Slovensku a jednak obohatil 
právnikov Ligy za ľudské práva nezávislým pohľadom na 
slovenský azylový systém. 
 
Právnici sa zaoberali aj pripomienkovaním návrhov noviel 
zákonov a spolupracovali pri príprave novej legislatívy 
v rôznych hodnotiacich správ nielen doma, ale aj v zahraničí. 
 
V uvedenom roku sme začali s hlbším sledovaním informácií 
o krajinách pôvodu a vytvorili sme špeciálnu databázu so 
zisteniami v tejto oblasti. 

Finančná správa 2006 
 

Súvaha v tis Sk 

Aktíva 
Stav k 31.12.2006  

Obežný majetok 221 886 

Krátkodobé pohľadávky 7 758 

Finančný majetok 171 363 

Prechodné účty aktív 42 765 

Pasíva 
Stav k 31.12.2006 

Krátkodobé záväzky  

Výnosy 
v Sk 

Dotácie 1 407 061 

Prijaté príspevky od iných organizácií 160 000 

Výnosy z prenájmu majetku 169 811 

Iné ostatné výnosy 3 899 

Náklady 
v Sk 

Spotreba materiálu 48 922 

Opravy a udržiavanie 36 050 

Cestovné 2 579 

Ostatné služby 1 371 394 

Mzdové náklady 258 857 

Výsledovka za rok 2006 v Sk 

  

Výsledok hospodárenia po zdanení 0 



Kontakt 
 
Informácie o našich aktivitách nájdete na internetovej stránke 
www.hrl.sk 
 
Informácie o azylovej procedúre nájdete na internetovej 
stránke www.utecenci.sk 
 
Budeme radi keď nás budete osobne kontaktovať v kancelárii 

Ligy za ľudské práva v Bratislave: 

Hurbanovo nám 5 
811 03 Bratislava 

Na telefónnych číslach: 

+ 421 (0)2 544 35 437 
+ 421 (0)918 682 457 
+ 421 (0)918 857 715 

 
Faxom na: 

+ 421 (0)2 544 35 437 
 

e-mailom na: 
info@hrl.sk 

Alebo na pobočke v Žiline: 

Makovického 15 
010 01 Žilina 

+ 421 (0)41 56 24 502 
 

Tešíme sa na Vás každý deň od 10:00 do 15:00 


