Košice 24. január 2019
Na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika diskutovali o aktuálnej téme
neoprávnenej migrácie a zaistenia cudzincov
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? Na tieto a mnohé ďalšie otázky priniesol odpovede odborný
seminár pod názvom Zaistenie cudzincov ako posledná možnosť. Ako postupovať pri hľadaní
miernejších opatrení? Osobitný dôraz sa v rámci podujatia, ktoré zorganizovala Právnická
fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kládol na ochranu zraniteľných osôb a na
najlepší záujem dieťaťa. Odborný seminár na aktuálnu tému sa uskutočnil v stredu 23. januára
2019 v priestoroch Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach na Kováčskej ulici 26 v Košiciach.
"Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach spolupracuje s Ligou za ľudské práva dlhé
obdobie v oblasti pedagogickej, a to najmä pri zabezpečovaní Azylovej kliniky, v rámci
ktorej majú študenti možnosť nadobudnúť praktické skúsenosti v oblasti ochrany
postavenia utečencov. Zorganizovaný odborný seminár bol venovaný veľmi dôležitej
téme, o ktorej je potrebné diskutovať a nachádzať optimálne riešenia s cieľom chrániť
záujmy všetkých zúčastnených,” uviedla prodekanka pre zahraničné vzťahy a informačné
technológie Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. JUDr. Regina Hučková, PhD.
Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou zástupkyne SR pred Európskym súdom pre ľudské
práva JUDr. Marice Pirošíkovej. Počas odborného seminára vystúpili uznávaní odborníci v
danej oblasti zo Slovenska ale aj zahraničia, medzi nimi zástupkyňa SR pred Európsky súdom
pre ľudské práva, sudkyňa Najvyššieho súdu SR Elena Berthotyová, Lilja Gretarsdottir z
Riaditeľstva pre ľudské práva Rady Európy, poľská právnička z Asociácie pre právne
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intervencie Katarzina Słubik, Dilyana Giteva, advokátka z Centra právnej pomoci – Hlas v
Bulharsku, riaditeľ Asociácie ľudských práv v Rakúsku Günter Ecker a mnohí ďalší.
"Tému zaistenia cudzincov považujeme za dôležitú. Neoprávnená migrácia je len
priestupkom, napriek tomu za ňu môže byť človek pozbavený osobnej slobody na 6 alebo
až 18 mesiacov. Toto sa môže stať rodinám aj s malými deťmi, pričom medzinárodné
právo a judikatúra sa už dávno zhoduje na tom, že zaistenie nie je v najlepšom záujme
dieťaťa. Preto je táto téma veľmi dôležitá aj pre slovenskú právnická obec a teším sa, že
sa seminár uskutočnil na pôde Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach," uviedla riaditeľka
Ligy za ľudské práva Zuzana Števulová počas konania odborného seminára.
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