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ROZSUDOK
Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany
Hatalovej, PhD. (sudca spravodajca) a členov senátu JUDr. Mariána Fečíka a JUDr. Kataríny
Cangárovej, PhD., LL.M, v právnej veci žalobcu (sťažovateľa): Z. L., nar. XX.XX.XXXX, štátna
príslušnosť: P. C. E., bez dokladu totožnosti, toho času umiestnený v Útvare policajného zaistenia pre
cudzincov Sečovce, so sídlom Bitúnkova 14, 078 01 Sečovce, právne zastúpený: Centrum právnej
pomoci, Kancelária Košice, so sídlom Murgašova 3, 040 11 Košice, proti žalovanému: Mobilná
jednotka policajného zboru Bratislava, so sídlom Regrútska 4, 812 72 Bratislava, v konaní o
preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. PPZ-HCP-BA5-296-027/2021-AV zo dňa 26.
novembra 2021, o kasačnej sťažnosti žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach č. k.
1Sa/2/2022-32 zo dňa 3. februára 2022, takto

rozhodol:
Najvyšší správny súd Slovenskej republiky kasačnú sťažnosť z a m i e t a .
Účastníkom nárok na náhradu trov kasačného konania n e p r i z n á v a .

Odôvodnenie

I.
Priebeh a výsledky administratívneho konania
1. Žalovaný napadnutým rozhodnutím č. PPZ-HCP-BA5-296-027/2021-AV zo dňa 26.11.2021
rozhodol o predlžení zaistenia žalobcu podľa § 88 ods. 4 zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“) a stanovil dĺžku
doby zaistenia na čas nevyhnutne potrebný, najviac do 28.04.2022.

2. Dňa 28.10.2021 vydal žalovaný rozhodnutie č. PPZ-HCP-BA5-296-013/2021-AV o zaistení
žalobcu ako účastníka konania podľa § 88 ods. 1 písm. b) zákona o pobyte cudzincov na účel výkonu
administratívneho vyhostenia, pričom v zmysle § 88 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov stanovil dĺžku
doby zaistenia na čas nevyhnutne potrebný najviac do 27.11.2021. Zároveň podľa § 88 ods. 5 zákona o
pobyte cudzincov umiestnil žalobcu do útvaru policajného zaistenia. Z obsahu administratívneho spisu
je zrejmé, že žalobca bol umiestnený do ÚPZC Sečovce.
II.
Konanie na krajskom súde
3. Napadnutým rozsudkom krajský súd žalobu ako nedôvodnú zamietol.
4. V odôvodnení uviedol, že žalobca svoju žalobnú argumentáciu založil na spochybňovaní
bezpečnostnej situácie v P., teda krajine z ktorej pricestoval a do ktorej bol administratívne vyhostený,
pričom podľa neho práve táto bezpečnostná situácia bráni jeho faktickému vyhosteniu do P. a ak
žalovaný rozhodol o jeho zaistení a následnom predĺžení zaistenia na účel výkonu takéhoto
administratívneho vyhostenia, rozhodol nezákonne. Správny súd sa preto zaoberal otázkou trvania
účelnosti a efektívnosti zaistenia žalobcu aj v čase rozhodovania žalovaného o jeho predĺžení. Zisťoval
teda, či aj v čase, kedy žalovaný predĺžil zaistenie žalobcu, boli stále splnené predpoklady jeho
vyhostiteľnosti do jeho domovskej krajiny, ktorou je P. z hľadiska toho, či P. nie je pre žalobcu tým
štátom, na ktorý sa vzťahujú definičné znaky vyplývajúce z § 81 ods. 1 a ods. 2 zákona o pobyte
cudzincov. Správny súd v tejto súvislosti poukázal na názor Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
vyplývajúceho z jeho rozsudku sp. zn.: 10Szak/3/2021, podľa ktorého, keďže účelom zaistenia je
realizácia administratívneho vyhostenia, potom tento účel možno splniť len vtedy, ak je vyhostenie
potenciálne možné. Pokiaľ ide o prekážky, ktoré by bránili vyhosteniu žalobcu do jeho domovskej
krajiny - P., správny súd takéto nenašiel. Z obsahu vyjadrenia, ktoré žalobca predniesol v priebehu
konania o jeho administratívnom vyhostení, ako aj vyjadrení, ktoré žalobca podal na úrovni konania o
jeho zaistení a predĺžení tohto zaistenia (zápisnice zo dňa 28.10.2021, č. PPZ-HCP-BA5-296009/2021-AV, zo dňa 28.10.2021, č. PPZ-HCP-BA5-296-012/2021-AV, zo dňa 26.11.2021, č. PPZHCP-BA5-296-026/2021-AV) zhodne vyplýva, že mu v krajine jeho pôvodu (P.) nehrozí mučenie,
kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trest a ani prenasledovanie z rasových,
národnostných alebo náboženských dôvodov, z dôvodu zastávania určitých politických názorov alebo
zastávania príslušnosti k určitej sociálnej skupine. Žalobca taktiež potvrdil, že mu v domovskej krajine
nebol uložený trest smrti a že ani nie je predpoklad, aby mu trest smrti uložený bol a z tohto dôvodu sa
preto nemohol alebo nechcel do domovskej krajiny (P.) vrátiť. Žalobca v celom priebehu konania o
jeho administratívnom vyhostení, jeho zaistení, ako aj predĺžení jeho zaistenia nikdy neuviedol zlú
bezpečnostnú situáciu v P., ako dôvod jeho odchodu z tejto krajiny. Žalobca ani opakovane, napriek
poučeniu zo strany žalovaného, nevzniesol vo vzťahu k ním získaným podkladom pre jeho
rozhodnutia o administratívnom vyhostení, zaistení a predĺžení zaistenia, žiadne námietky a nenavrhol
ani ich doplnenie. Z administratívneho spisu taktiež nevyplývajú žiadne náznaky o zmene
bezpečnostnej situácie v P., na základe ktorých, by nebolo možné považovať žalobcovu domovskú
krajinu za pre neho bezpečnú. Vyjadrenie žalobcu, na ktorom tento založil svoju neskoršiu
argumentáciu, že sa do P. nechce vrátiť, považoval správny súd v tomto znení za skresľujúce, nakoľko
túto informáciu je potrebné chápať v kontexte toho, čo žalobca uviedol vo svojich predchádzajúcich
vyjadreniach v priebehu správneho konania, kedy povedal, že z P. odišiel “kvôli lepšiemu životu z
ekonomických dôvodov“. Ak žalobca na podporu svojej žalobnej argumentácie o nemožnosti jeho
vyhostenia do P. z dôvodu zlej bezpečnostnej situácie v tejto krajine, odkázal na odporúčania z
internetovej stránky Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a
tiež Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Teheráne správny súd tieto nespochybnil, avšak už z ich
označenia „Cestovné odporúčanie“ je zrejmé, že sú určené tým, ktorí uvažujú o návšteve P. ako turisti
a boli by preto v P. v postavení cudzincov. Žalobca vo svojich vyjadreniach označil P. ako krajinu, z
ktorej pochádza a kde žil a pracoval. Je preto zrejmé, že informácie o možných rizikách únosov a
útokov na cudzincov v P., nemožno efektívne použiť na situáciu žalobcu. K žalobcom v správnej
žalobe namietanému nedostatočne zistenému skutkovému stavu, správny súd podotýkal, že ak

žalovaný skutkový stav ustálil na podklade nemenných vyjadrení žalobcu, ktoré tento predniesol v
procese rozhodovania o jeho administratívnom vyhostení, jeho zaistení, ako aj predĺžení jeho
zaistenia, možno takýto postup žalovaného bez výhrad akceptovať. „Povinnosť zistiť skutočný stav
veci podľa § 32 zákona č.71/1967 Zb. (Správny poriadok) má odporca len v rozsahu dôvodov, ktoré
žiadateľ v priebehu správneho konania uviedol. Pričom zo žiadneho ustanovenia zákona nemožno
vyvodiť, že by odporcovi vznikla povinnosť, aby sám domýšľal právne relevantné, žiadateľom
neuplatnené dôvody a následne k týmto dôvodom vykonal príslušné skutkové zistenia“ (Rozsudok
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 1Sža/3/2015). Z obsahu rozhodnutí, ktoré žalobca
uviedol na podporu svojej argumentácie v správnej žalobe vyplýva, že tieto sa týkali iných skutkových
okolností, iné bolo aj právne posúdenie veci, a preto správny súd nenašiel medzi nimi a predmetom
tohto súdneho prieskumu podobnosť. To isté platí aj vo vzťahu k rozhodnutiu, na ktoré odkazuje
žalobca v správnej žalobe, kde správny orgán posudzoval dôvodnosť udelenia azylu pakistanskému
štátnemu príslušníkovi, na základe jeho obáv o vlastnú bezpečnosť pred rodinnými príslušníkmi, ktoré
vznikli v rámci pozemkových sporov, pričom správny orgán v rozhodnutí konštatoval, že podmienky
na udelenie azylu neboli splnené.
5. Vzhľadom na skutočnosť, že v danej veci správny súd nie je viazaný žalobnými bodmi a správnu
žalobu je povinný posudzovať neformálne (§ 206 ods. 3 Správneho súdneho poriadku), správny súd
preskúmaval napadnuté rozhodnutie aj nad rámec žalobných námietok, pričom nenašiel v postupe
orgánu verejnej správy, ako aj v napadnutom rozhodnutí pochybenie. Žalovaný podľa správneho súdu
postupoval zákonným spôsobom aj keď sa zaoberal alternatívami k zaisteniu žalobcu, teda možnosťou
uloženia miernejších prostriedkov podľa § 89 ods. 1 zákona o pobyte cudzincov, pričom tieto
vyhodnotil správne, ako nerealizovateľné nakoľko u žalobcu nezistil spôsobilosť splniť podmienku
zabezpečiť si ubytovanie alebo zložiť peňažnú záruku. Správny súd vzhľadom na prebiehajúci proces
prípravy výkonu administratívneho vyhostenia žalobcu, takisto konštatuje, že u tohto existuje
vzhľadom na jeho predchádzajúce vyjadrenia (odchod do Rakúska), riziko úteku (čl. 15 ods. 1
Smernice Európskeho parlamentu a rady 2008/115/ES).
6. Správny súd sa pozastavil aj nad tou časťou odôvodnenia správnou žalobou napadnutého
rozhodnutia, ktorá sa venuje dôvodom, ktoré žalovaného viedli k nutnosti predĺžiť zaistenie žalobcu a
dospel k presvedčeniu, že žalovaný potrebu predĺžiť zaistenie žalobcu na čas nevyhnutne potrebný
najviac do 28.04.2022 odôvodnil spôsobom, ktorý nevzbudzuje pochybnosti o včasnosti a účelnosti
administratívnych úkonov technického a organizačného charakteru potrebných pre samotné
zabezpečenie vyhostenia žalobcu. Žalovaný prehľadným spôsobom uviedol, ktoré procesy už prebehli
a s akým výsledkom, ako aj tie ktoré sa práve realizujú a na výsledok ktorých sa čaká, pričom
vzhľadom na predpokladaný čas ukončenia týchto procesov, predĺžil zaistenie žalobcu na ním určený
čas. V danom prípade dôvodom predĺženia doby zaistenia žalobcu bola skutočnosť, že sa žalovanému
v stanovenej dobe zaistenia, napriek vykonaným úkonom, nepodarilo ukončiť proces readmisie,
pričom ale táto doba neprekročila po sčítaní s dobou zaistenia, zákonom povolenú maximálnu dobu
zaistenia.
7. Zaistenie predstavuje citeľný zásah do najvýznamnejších práv jednotlivca a to do práva na slobodu
jeho pohybu a pobytu. Takýto zásah môže byť prípustný len za prísne vymedzených podmienok
definovaných nielen zákonom o pobyte cudzincov, ale predovšetkým ústavným poriadkom. Žalobca
však svojimi námietkami nedokázal spochybniť zákonnosť rozhodnutia o predĺžení jeho zaistenia,
prípadne zákonnosť konania, ktoré vydaniu tohto rozhodnutia predchádzalo. V preskúmavanej veci
preto správny súd konštatoval, že závery žalovaného korešpondujú s obsahom administratívneho
spisu, napadnuté rozhodnutie žalovaného, ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo sú v súlade so
zákonom o pobyte cudzincov, Dohovorom o ochrane ľudských práv a slobôd ako aj Správnym
poriadkom. Napadnuté rozhodnutie obsahuje všetky náležitosti podľa § 47 Správneho poriadku, ako aj
skutočnosti, ktoré boli podkladom pre vydanie rozhodnutia a je z neho zrejmé, akými úvahami bol
žalovaný vedený pri hodnotení dôkazov a ako použil správnu úvahu pri použití správnych predpisov,
na základe ktorých rozhodoval. Pokiaľ sa skutkové okolnosti, ktoré boli podkladom rozhodnutia o
zaistení cudzinca nezmenili (k zaisteniu žalobcu došlo za účelom výkonu administratívneho
vyhostenia), postačí pri rozhodovaní o predĺžení doby zaistenia na toto odôvodnenie odkázať a uviesť

dôvody, pre ktoré došlo k predĺženiu doby zaistenia, pričom tieto musia byť splnené (viď. rozsudok
NS SR 10SZa/16/2016). Z predchádzajúceho obsahu odôvodnenia tohto rozsudku je zrejmé, že
žalovaný takýmto spôsobom postupoval.
8. Podľa názoru správneho súdu, žalovaný riadne zistil skutkový stav, zaistil žalobcu a následne
predĺžil jeho zaistenie z dôvodu, že je to potrebné v konaní o administratívnom vyhostení z územia
Slovenskej republiky na účel výkonu tohto vyhostenia, pričom existovalo a aj naďalej existuje riziko
úteku žalobcu. Zákonným dôvodom je naďalej existencia právoplatného a vykonateľného rozhodnutia
žalovaného o administratívnom vyhostení žalobcu č. PPZ-HCP-BA5-296-010/2021-AV.
9. O nároku na náhradu trov konania rozhodol krajský súd podľa § 167 a § 168 S.s.p. tak, že
účastníkom nárok na náhradu trov konania nepriznal.
III.
Konanie na kasačnom súde
10. Proti rozsudku krajského súdu podal sťažovateľ v zákonnej lehote kasačnú sťažnosť z dôvodov
uvedených v § 440 ods. 1 písm. g), písm. h) S.s.p., v ktorej navrhol kasačnému súdu, aby napadnutý
rozsudok krajského súdu zmenil tak, že zruší rozhodnutie žalovaného a nariadi, aby bol sťažovateľ
prepustený zo zaistenia.
11. Sťažovateľ namietal, že v konaní pred krajským súdom dôkazmi poukázal na skutočnosť, že v
krajine jeho pôvodu P., kam má byť sťažovateľ vyhostený, je zlá bezpečnostná situácia. Žalovaný síce
za zákonný účel zaistenia stanovil § 88 ods. 1 písm. b) zákona o pobyte cudzincov, no v odôvodnení
nezaujal absolútne žiadne stanovisko k prípustnosti či reálnej schopnosti zariadenia pre cudzincov
zrealizovať výkon rozhodnutia o jeho vyhostení vzhľadom na bezpečnostnú situáciu v P..
12. Sťažovateľ ďalej namietal, že žalovaný nevykonal žiadne dokazovanie o bezpečnostnej situácii v
P. ani nijako neskúmal prekážky vyhostenia v zmysle § 81 zákona o pobyte cudzincov a čl. 3
Dohovoru. Z napadnutého rozhodnutia je zrejmé, že žalovaný si nezabezpečil žiadne informácie či
správy o bezpečnostnej situácii v P., prípadne iné dôkazy, aby bolo možné dospieť k záveru o
neexistencii rizika utrpenia vážnej ujmy sťažovateľovi.
13. V prejedávanej veci je podľa názoru sťažovateľa nepochybné, že celé zisťovanie skutkového stavu
- skúmanie prekážok vyhostenia a bezpečnostnej situácie v P. sa v konaní pred správnym orgánom
vôbec neudialo, ale sa presunulo, resp. začalo až v štádiu súdneho preskúmavacieho konania, ktoré
však nemá byť pokračovaním správneho konania a dodatočným dopĺňaním odôvodnenia napadnutého
rozhodnutia žalovaného.
14. Sťažovateľ trvá na tom, že jeho zaistenie je neúčelné a v rozpore s čl. 5 ods.1 písm. f) a čl. 3
Európskeho dohovoru, pretože jeho vyhostenie do P. za súčasnej bezpečnostnej situácie nie je
prípustné. Na podporu svojich tvrdení sťažovateľ poukázal na judikatúru kasačného súdu ako aj
ústavného súdu.
15. Žalovaný vo vyjadrení ku kasačnej sťažnosti uviedol, že sťažovateľ neuviedol žiadne nové
dôvody, pre ktoré by žalovaný nadobudol presvedčenie, že pochybil v rozhodovaní vo veci. Žalovaný
má za to, že predmetné predĺženie zaistenia sťažovateľa je vecne správne, účelné a v každej časti aj
dostatočne odôvodnené a nie je v rozpore s Ústavou SR, zákonmi SR ani Európskym dohovorom, a
preto navrhol kasačnému súdu, aby kasačnú sťažnosť ako nedôvodnú zamietol a sťažovateľa ponechal
v zaistení.
IV.
Právny názor kasačného súdu

16. Senát Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky konajúci ako kasačný súd (§ 438 ods. 2
S.s.p.) predovšetkým postupom podľa § 452 ods. 1 v spojení s § 439 S.s.p. preskúmal prípustnosť
kasačnej sťažnosti a z toho vyplývajúce možné dôvody jej odmietnutia. Po zistení, že kasačnú
sťažnosť podal sťažovateľ v skrátenej lehote včas [§ 443 ods. 2 písm. b) S.s.p.] s prihliadnutím na
neformálnosť posudzovania kasačnej sťažnosti (§ 453 ods. 2 v spojení s § 206 ods. 3 S.s.p.) preskúmal
napadnutý rozsudok krajského súdu spolu s konaním, ktoré predchádzalo jeho vydaniu, a
jednomyseľne (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch) dospel k záveru, že kasačná sťažnosť nie
je dôvodná.
17. Rozhodol bez nariadenia pojednávania (§ 455 S.s.p.) s tým, že deň vyhlásenia rozhodnutia bol
zverejnený na úradnej tabuli súdu a na internetovej stránke Najvyššieho správneho súdu Slovenskej
republiky. Rozsudok bol verejne vyhlásený dňa 22. marca 2022 (§ 137 ods. 4 v spojení s § 452 ods. 1
S.s.p.).
18. Podľa § 88 ods. 1 písm. b) zákona o pobyte cudzincov policajt je oprávnený zaistiť štátneho
príslušníka tretej krajiny na účel výkonu administratívneho vyhostenia alebo výkonu trestu vyhostenia.
19. Podľa § 88 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov môže byť štátny príslušník tretej krajiny zaistený na
čas nevyhnutne potrebný, najviac na 6 mesiacov. Policajný útvar je oprávnený počas tohto obdobia
opakovane predĺžiť zaistenie štátneho príslušníka tretej krajiny, pričom celkový čas zaistenia nesmie
presiahnuť šesť 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 štátny príslušník tretej krajiny dostatočne nespolupracuje, alebo z dôvodu,
že mu zastupiteľský úrad nevydal náhradný cestovný doklad v lehote podľa prvej vety, môže policajný
útvar rozhodnúť, a to aj opakovane, o predĺžení lehoty zaistenia, pričom celková doba predĺženia
lehoty zaistenia nesmie presiahnuť 12 mesiacov. Lehotu zaistenia nemožno predĺžiť, ak ide o rodinu s
deťmi alebo zraniteľnú osobu. Štátny príslušník tretej krajiny je zaistený dňom vydania rozhodnutia o
zaistení.
20. Podľa § 89 ods. 1 zákon o pobyte cudzincov policajný útvar, ktorý koná vo veci administratívneho
vyhostenia, môže štátnemu príslušníkovi tretej krajiny namiesto jeho zaistenia uložiť povinnosť a)
hlásenia pobytu alebo b) zložiť peňažnú záruku.
21. Podľa § 90 ods. 1 písm. d) zákona o pobyte cudzincov policajný útvar je povinný skúmať po celý
čas zaistenia štátneho príslušníka tretej krajiny, či trvá účel zaistenia.
22. Podľa § 32 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) je správny orgán
povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre
rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania.
23. Podľa § 47 ods. 3 správneho poriadku v odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, ktoré
skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako
použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval, a ako sa
vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia.
24. Podľa článku 5 ods. 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd každý, kto bol
pozbavený slobody zatknutím alebo iným spôsobom, má právo podať návrh na konanie, v ktorom by
súd urýchlene rozhodol o zákonnosti jeho pozbavenia slobody a nariadil prepustenie, ak je pozbavenie
slobody nezákonné.
25. Predmetom kasačnej sťažnosti bol rozsudok krajského súdu, ktorým zamietol žalobu, ktorou sa
sťažovateľ domáhal ochrany svojich práv proti rozhodnutiu žalovaného o predĺžení zaistenia podľa §
88 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov, a preto kasačný súd preskúmal rozsudok krajského súdu ako aj
konanie, ktoré mu predchádzalo, pričom v rámci kasačného konania skúmal aj napadnuté rozhodnutie

žalovaného, najmä z toho pohľadu, či kasačné námietky sťažovateľa sú spôsobilé spochybniť vecnú
správnosť napadnutého rozsudku krajského súdu.
26. V preskúmavanom rozhodnutí žalovaný rozhodol o predĺžení zaistenia sťažovateľa, zaisteného na
základe rozhodnutia č. PPZ-HCP-BA5-296-013/2021-AV zo dňa 28.10.2021 na účel výkonu
administratívneho vyhostenia podľa § 88 ods. 1 písm. b) zákona o pobyte cudzincov, na čas
nevyhnutne potrebný, najviac však do dňa 28.4.2022.
27. Sťažovateľ svoju argumentáciu oprel o to, že žalovaný nedostatočne zistil skutkový stav veci,
nezaoberal sa otázkou vyhostiteľnosti sťažovateľa ako základného predpokladu pre jeho zaistenie,
pričom jeho vyhostenie do krajiny pôvodu nie je možné s poukazom na zlú bezpečnostnú situáciu v P.,
ktorú podložil informáciou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o cestovnom
odporúčaní do tejto krajiny.
28. Z administratívneho spisu vyplýva, že sťažovateľ vo vyjadrení v konaní vo veci administratívneho
vyhostenia (Zápisnica o podaní vyjadrenia č. PPZ-HCP-BA5-296-012/2021-AV z 28.10.2021) za
prítomnosti tlmočníka nezapísaného v zozname znalcov a tlmočníkov vedenom na Ministerstve
spravodlivosti Slovenskej republiky z jazyka punjabi do jazyka slovenského a opačne, uviedol, že z
krajiny pôvodu odišiel z ekonomických dôvodov, jeho cieľovou krajinou bolo Rakúsko, kam by aj
pokračoval v prípade prepustenia. Vo vzťahu k svojej krajine pôvodu uviedol, že mu v nej nehrozí
žiadne prenasledovanie z azylových dôvodov, rovnako ani mučenie, kruté, neľudské alebo ponižujúce
zaobchádzanie alebo trest. Vo vyjadrení v konaní o predĺžení zaistenia sťažovateľ nevyužil možnosť
vyjadriť sa k podkladu pre rozhodnutie, k spôsobu jeho zistenia a nenavrhol jeho doplnenie (Zápisnica
o podaní vyjadrenia č. PPZ-HCP-BA5-296-026/2021-AV z 26.11.2021).
29. Kasačný súd považuje argumentáciu sťažovateľa o nevyhostiteľnosti sťažovateľa do krajiny
pôvodu z dôvodu zlej bezpečnostnej situácie v P. a neúčelnosti jeho zaistenia v rozpore s čl. 5 písm. f)
Dohovoru za nedôvodnú a stotožňuje sa s právnym posúdením krajského súdu, ktorý prekážky
vyhostenia sťažovateľa do P. nenašiel. Dôkazy o zlej bezpečnostnej situácií v P., ktorú predložil v
konaní pred súdom sa týkajú cestovateľského odporúčania vo vzťahu k turistom prichádzajúcim do
tejto krajiny, ktoré upozorňuje na oblasti so zlou bezpečnostnou situáciou a varuje pred možnými
únosmi cudzincov v tejto krajine. Tieto závery však nie je možné aplikovať na prípad sťažovateľa,
ktorý z tejto krajiny pochádza. Kasačný súd zdôrazňuje, že z vyjadrení sťažovateľa tak v konaní o
administratívnom vyhostení, ako ani v konaní o predĺžení zaistenia nevyplýva, že pociťuje obavy z
bezpečnostnej situácie v krajine pôvodu. Svoju cestu odôvodnil ekonomickými dôvodmi, jeho
cieľovou krajinou bolo Rakúsko, kam by aj v ceste pokračoval, ak by nedošlo k jeho zaisteniu. Počas
jeho pobytu v zaistení nepožiadal o žiadnu formu medzinárodnej ochrany ako na území Slovenskej
republiky, tak ani v inom štáte, ktorými sťažovateľ prechádzal a ktoré by bolo možné považovať za
prvú bezpečnú krajinu.
30. Žalovaný v preskúmavanom rozhodnutí uviedol dôvod predĺženia zaistenia, ktorým je proces
readmisie a vydanie cestovného dokladu. Obsah odôvodnenia preskúmavaného rozhodnutia tvorí aj
opis úkonov, ktoré vykonal žalovaný v spolupráci s ďalšími správnymi orgánmi. Zaistenie predĺžil na
čas nevyhnutne potrebný, najviac však do 28.04.2022, pričom táto doba zaistenia po sčítaní s
predchádzajúcou dobou zaistenia, neprekročila zákonom povolenú maximálnu dobu zaistenia podľa §
88 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov.
31. Zaistenie cudzinca, ako vyplýva z rozsudku Najvyššieho súdu SR sp. zn. 10Sza/8/2016 zo dňa
30.03.2016, znamená obmedzenie alebo v závislosti na povahe, dĺžke, dôsledkoch a spôsobe zaistenia
dokonca zbavenie jeho osobnej slobody. Ide teda o veľmi citeľný zásah do jedného z
najvýznamnejších práv jednotlivca. Takýto zásah môže byť prípustný len za prísne vymedzených
podmienok definovaných nielen zákonom o pobyte cudzincov, ale predovšetkým ústavným poriadkom
SR. Krajnej povahy tohto inštitútu si bol napokon vedomý aj zákonodarca, a preto ustanovením § 88
ods. 4 zákona o pobyte cudzincov (nadväzujúcim na obdobnú úpravu v článku. 15 ods. 6 návratovej
smernice) striktne obmedzil dobu, po ktorú je možné cudzinca obmedziť na slobode najviac na šesť

mesiacov, respektíve ak možno predpokladať, že napriek vykonaným úkonom potrebným na výkon
administratívneho vyhostenia štátneho príslušníka tretej krajiny alebo výkon trestu vyhostenia sa tento
výkon predĺži z dôvodu, že štátny príslušník tretej krajiny dostatočne nespolupracuje, alebo z dôvodu,
že mu zastupiteľský úrad nevydal náhradný cestovný doklad v lehote podľa prvej vety, môže policajný
útvar rozhodnúť, a to aj opakovane, o predĺžení lehoty zaistenia, pričom celková doba predĺženia
lehoty zaistenia nesmie presiahnuť 12 mesiacov. Preto pokiaľ žalovaný rozhodol o predĺžení doby
zaistenia tak, ako je uvedené vo výroku jeho rozhodnutia, táto doba neprekročila po sčítaní doby
zaistenia zákonom povolenú maximálnu dobu zaistenia, pričom takýto postup odôvodnil úkonmi na
zabezpečenie procesu readmisie a vydania cestovného dokladu, rozhodol v súlade so zákonom.
32. Vo vzťahu k námietke týkajúcej sa odklonu od ustálenej rozhodovacej praxe kasačného súdu,
kasačný súd uvádza, že rozhodnutia na ktoré poukazuje sťažovateľ sa týkali rozdielnej skutkovej a
právnej situácie, preto tieto závery nie je možné použiť na prípad sťažovateľa. Kasačný súd preto
považuje túto námietku za bezpredmetnú.
33. Kasačný súd po preskúmaní spisového materiálu krajského súdu, ktorého súčasťou je aj
administratívny spis žalovaného dospel k záveru, že kasačné námietky sťažovateľa týkajúce sa
nesprávneho posúdenia krajského súdu a odklon krajského súdu od ustálenej praxe kasačného súdu
neboli dôvodné a nespochybnili vecnú správnosť napadnutého rozsudku krajského súdu a zákonnosť
rozhodnutia žalovaného. Z uvedeného dôvodu kasačnú sťažnosť podľa § 461 S.s.p. ako nedôvodnú
zamietol.
34. O nároku na náhradu trov kasačného konania rozhodol kasačný súd tak, že sťažovateľovi, ktorý v
tomto konaní nemal úspech, ich náhradu nepriznal (§ 467 ods. 1 S. s. p. a analogicky podľa § 167 ods.
1 S.s.p.) a rovnako aj žalovanému nárok na ich náhradu nepriznal v súlade s § 467 ods. 1 S.s.p. a
analogicky podľa § 168 S.s.p.
35. Senát Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky rozhodol pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie :
Proti tomuto rozsudku opravný prostriedok n i e j e prípustný.

