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O príručke

Prečo bola vypracovaná táto príručka? Poslaním Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) je 
podporovať členské štáty Európskej únie a pridružené krajiny okrem iného prostredníctvom spoločnej 
odbornej prípravy, spoločných noriem kvality a spoločných informácií o krajine pôvodu. Úrad EASO 
v súlade so svojím celkovým cieľom podporovať členské štáty pri napĺňaní spoločných noriem 
a vysokokvalitných procesov v rámci spoločného európskeho azylového systému vyvíja spoločné 
praktické nástroje a usmernenia.

Poskytovanie informácií o dublinskom konaní žiadateľom o medzinárodnú ochranu je neoddeliteľnou 
súčasťou samotného konania. Táto praktická príručka bola vyvinutá s cieľom pomôcť všetkým 
úradníkom, ktorí majú za úlohu poskytovať takéto informácie účinným spôsobom. Praktická príručka bola 
vypracovaná aj ako príspevok k horizontálnemu Projektu úradu EASO v oblasti poskytovania informácií: 
Poďme hovoriť o azyle. 

Ako vznikla táto príručka? Túto príručku vypracovali odborníci z národných orgánov Nemecka, Grécka, 
Lotyšska, Slovinska a Švédska. Cenné príspevky poskytli aj Európska komisia, Vysoký komisár OSN pre 
utečencov, Medzinárodná organizácia pre migráciu, Európska rada pre utečencov a exulantov, Úrad 
Červeného kríža EÚ, Dánska rada pre utečencov a METAdrasi. Úrad EASO umožnil a koordinoval jej 
prípravu. Pred dokončením príručky sa uskutočnila konzultácia o príručke so všetkými členskými štátmi 
prostredníctvom siete dublinských jednotiek úradu EASO.

Komu je určená táto príručka? Jednou z prvých úloh v konaní o azyle je určiť, ktorý členský štát má 
byť zodpovedný za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu. Preto sa môže stať, že rôzni odborníci 
pôsobiaci v oblasti azylu sa ocitnú v situácii, keď majú žiadateľovi poskytnúť informácie o dublinskom 
systéme. 

Táto príručka prestavuje zdroj užitočných informácií pre odborníkov z vnútroštátnych azylových orgánov, 
ale nielen pre nich. Príslušníci pohraničnej stráže a cudzinecká polícia, úradníci rozhodujúci v dublinskom 
konaní a úradníci poverení prípadmi, zamestnanci prijímacích zariadení, zamestnanci plánujúci dublinské 
transfery, osoby poverené poskytovaním informácií žiadateľom, ako aj kultúrni mediátori a tlmočníci 
– pre všetky tieto subjekty môže byť táto praktická príručka užitočná pri poskytovaní informácií 
o dublinskom konaní. 

Ako používať túto príručku? Táto príručka sa začína krátkym vysvetlením hlavných funkcií dublinského 
systému v kapitole 1. Dublinský systém, pričom poskytuje základný prehľad niektorých jeho kľúčových 
funkcií, najmä pre tých, ktorí sú s týmto systémom menej oboznámení. Kapitola 2. Metodiky 
poskytovania informácií poskytuje stručný úvod do metodických aspektov poskytovania informácií 
v kontexte dublinského konania. Cieľom tejto metodickej časti nie je byť úplným sprievodcom, pokiaľ 
ide o metodiky poskytovania informácií, ale skôr poskytnúť čitateľovi základné pochopenie kľúčových 
pojmov, ako aj praktický návod. V kapitole 3. Dublinské konanie sú uvedené podrobnejšie informácie 
o dublinskom konaní a informačných potrebách žiadateľov v rôznych fázach konania. S cieľom poskytnúť 
praktické príklady toho, aké môžu byť informačné potreby rôznych žiadateľov počas konania, môže čitateľ 
sledovať postup v konaniach týkajúcich sa štyroch fiktívnych žiadateľov uvedených v tejto praktickej 
príručke. 
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Táto príručka bola vyvinutá so zámerom vyhovieť potrebám osôb s rôznymi predchádzajúcimi znalosťami 
a skúsenosťami s dublinským nariadením III alebo s poskytovaním informácií. Každú z kapitol je možné 
čítať buď samostatne, alebo v spojení s ostatnými kapitolami, v závislosti od vašich predchádzajúcich 
skúseností. 

Vždy ak je to potrebné, odporúčaniam predchádza odkaz na právne predpisy uvedený v rámčeku nad 
príslušnou časťou textu. Tento dokument obsahuje v strategických prípadoch aj rámčeky obsahujúce 
osvedčené postupy, praktické príklady alebo dodatočné poznámky. Príklady osvedčených postupov sa 
používajú na propagáciu určitého spôsobu riešenia v niektorom z členských štátov a v tomto dokumente 
sú zvýraznené zelenou farbou. Praktické príklady, zvýraznené žltou farbou, slúžia na podrobnejšie 
vysvetlenie a objasnenie niektorých tém. Doplňujúce poznámky, zvýraznené modrou farbou, sa používajú 
na poskytnutie ďalších podrobností a vysvetlení. Modré rámčeky odkazujú na existujúce produkty úradu 
EASO, kurzy odbornej prípravy alebo iné návrhy na ďalšie čítanie.

Ako súvisí táto príručka s národnými právnymi predpismi a praxou? Ide o nástroj tzv. mäkkej 
konvergencie, ktorý nie je právne záväzný. Odráža spoločne dohodnuté usmernenia a prax.
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Zoznam skratiek a bežne používaných výrazov

CEAS spoločný európsky azylový systém

členské štáty Európska únia a pridružené krajiny (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko 
a Švajčiarsko), ktoré uplatňujú dublinské nariadenie III

dožiadanie o prevzatie Ak členský štát, ktorému bola podaná žiadosť o medzinárodnú ochranu, 
považuje iný členský štát za zodpovedný za posúdenie žiadosti, môže dožiadať 
tento iný členský štát, aby prevzal žiadateľa. Takéto dožiadanie sa označuje 
ako dožiadanie o prevzatie.

dožiadanie o prijatie 
späť

Členské štáty musia prijať späť žiadateľa, ktorého žiadosť o medzinárodnú 
ochranu sa posudzuje, bola stiahnutá alebo zamietnutá, ak osoba podá 
žiadosť v inom členskom štáte alebo sa nachádza na území iného členského 
štátu bez dokladu o pobyte. V týchto prípadoch môže členský štát, v ktorom 
sa osoba nachádza, dožiadať iný členský štát, aby prijal žiadateľa späť, a to tak, 
že mu zašle takzvané dožiadanie o prijatie späť. 

dublinské nariadenie III nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 604/2013 z 26. júna 2013, 
ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu 
zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej 
štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti 
v jednom z členských štátov (prepracované znenie)

EASO Európsky podporný úrad pre azyl

Eurodac európska databáza odtlačkov prstov žiadateľov o azyl zriadená nariadením 
Eurodac (pozri nariadenie Eurodac II)

EÚ Európska únia

IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu

MBS maloletá osoba (maloleté osoby) bez sprievodu

MVO mimovládna organizácia

nariadenie Eurodac II nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 603/2013 z 26. júna 2013 
o zriadení systému Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné 
uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 604/2013, ktorým sa ustanovujú kritériá 
a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie 
žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej 
krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov, 
a o žiadostiach orgánov členských štátov na presadzovanie práva a Europolu 
o porovnanie s údajmi v systéme Eurodac na účely presadzovania práva a 
o zmene nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra 
na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore 
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (prepracované znenie)

OOS organizácia občianskej spoločnosti

osoba, ktorej sa 
poskytla medzinárodná 
ochrana

osoba, ktorá nie je občanom Európskej únie ani pridruženej krajiny (Island, 
Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko) a ktorej bola poskytnutá medzinárodná 
ochrana (buď postavenie utečenca, alebo doplnková ochrana)
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štátny príslušník tretej 
krajiny

každá osoba, ktorá nie je občanom Európskej únie a ktorá nie je štátnym 
príslušníkom štátu, ktorý sa zúčastňuje na nariadení (EÚ) č. 604/2013 
(dublinské nariadenie III) na základe dohody s Európskou úniou (Island, 
Lichtenštajnsko, Nórsko alebo Švajčiarsko) 

UNHCR Vysoký komisár OSN pre utečencov

VIS vízový informačný systém, založený rozhodnutím Rady (ES) č. 512/2004 z 8. 
júna 2004, ktorým sa vytvára vízový informačný systém (VIS), a vymedzený 
v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 z 9. júla 2008 o 
vízovom informačnom systéme (VIS) a výmene údajov o krátkodobých vízach 
medzi členskými štátmi

vykonávacie nariadenie nariadenie Komisie (ES) č. 1560/2003 z 2. septembra 2003, ktoré ustanovuje 
podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 343/2003 
ustanovujúceho kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu 
zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom 
tretej krajiny v jednom z členských štátov, zmenené vykonávacím nariadením 
Komisie (EÚ) č. 118/2014 z 30. januára 2014

zákaz vyhostenia alebo 
vrátenia 

Na základe tejto zásady sa podľa medzinárodného práva v oblasti ľudských 
práv zakazuje štátom vyhostiť, deportovať, vrátiť alebo inak presunúť 
jednotlivca do inej krajiny, ak existujú vážne dôvody domnievať sa, že 
mu reálne hrozí prenasledovanie, mučenie, neľudské alebo ponižujúce 
zaobchádzanie alebo ďalšie závažné porušenie ľudských práv.
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1. Dublinský systém

1.1. Dublinské konanie

Hneď ako štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti podá žiadosť 
o medzinárodnú ochranu v jednom z členských štátov, tento členský štát musí posúdiť, ktorý členský 
štát je zodpovedný za posúdenie tejto žiadosti. Základným pravidlom spoločného európskeho azylového 
systému (CEAS) je, že členské štáty musia preskúmať každú žiadosť o medzinárodnú ochranu podanú 
štátnymi príslušníkmi tretích krajín alebo osobami bez štátnej príslušnosti na území členských štátov 
a žiadosť bude posúdená jediným členským štátom.

Povinný postup na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú 
ochranu podanej v členskom štáte je stanovený v dublinskom nariadení III (1). Tento postup opisuje 
kritériá, ktoré by sa mali uplatňovať pri rozhodovaní o tom, ktorý členský štát žiadosť preskúma. Medzi 
takéto kritériá patrí napríklad to, či má žiadateľ/žiadateľka manžela/manželku, ktorý/ktorá už požiadal/
požiadala o medzinárodnú ochranu v určitom členskom štáte. Ak na základe týchto kritérií nemožno určiť 
žiadny zodpovedný členský štát, za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu je zodpovedný prvý 
členský štát, v ktorom bola podaná. 

1.2. Základ spoločného európskeho azylového systému

Každý členský štát je zodpovedný za zavedenie postupov na poskytovanie medzinárodnej ochrany 
štátnym príslušníkom tretích krajín a osobám bez štátnej príslušnosti, ktorí takúto ochranu potrebujú. 
Hoci táto zodpovednosť spočíva na vnútroštátnych orgánoch, Európsky parlament a Rada sa dohodli na 
spoločných pravidlách v súbore smerníc a nariadení s cieľom harmonizovať postupy a zaručiť vysoký 
štandard ochrany vo všetkých členských štátoch. Spoločne sa tieto smernice a nariadenia označujú ako 
CEAS. Dublinský systém je základom systému CEAS a jeho cieľom je účinne určiť členský štát zodpovedný 
za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu. 

(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie 
členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny 
alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (prepracované znenie).

Spoločný európsky azylový systém (CEAS)

Nariadenia

Priamo uplatniteľné

Dublinské nariadenie
 

EURODAC
 

EASO
 

Smernice

Vykonávajú sa prostredníctvom vnútroštátneho práva

Konania o azyle
 

Podmienky prijímania
 

Kvalifikácie
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/ALL/?uri=celex:32013R0604
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1.3. Právny rámec

Dublinský systém pozostáva z dvoch nariadení a vykonávacieho nariadenia.

Dublinské nariadenie III (nariadenie č. 604/2013)

Dublinské nariadenie III je jadrom dublinského systému a ustanovuje dublinské konanie. Obsahuje 
prvky, ako sú hierarchické kritériá, ktoré sa majú použiť na určenie toho, ktorý členský štát je 
zodpovedný za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu, procesné pravidlá, ako aj práva 
a povinnosti žiadateľa v tomto konaní.

Nariadenie Eurodac II (nariadenie č. 603/2013)

Nariadenie Eurodac II upravuje databázu Eurodac. Eurodac obsahuje odtlačky prstov štátnych 
príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti a používa sa na pomoc pri procese 
určovania, ktorý členský štát bude zodpovedný za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu.

Vykonávacie nariadenie (nariadenie Komisie č. 1560/2003) v znení (EÚ) č. 118/2014)

Vykonávacie nariadenie obsahuje podrobnejšie ustanovenia pre členské štáty na vykonávanie 
dublinského nariadenia III. Obsahuje aj úplné znenia spoločných informačných materiálov určených 
na vysvetlenie dublinského konania žiadateľom, ako aj štandardné formuláre, ktoré majú členské 
štáty používať pri vykonávaní dublinského nariadenia III.  

1.4. Hlavné zásady dublinského systému

Dublinský systém je založený na vzájomnej dôvere a rešpekte medzi členskými štátmi. Všetky členské 
štáty majú právnu povinnosť rešpektovať zásadu zákazu vyhostenia alebo vrátenia a považujú sa za 
bezpečné krajiny pre štátnych príslušníkov tretích krajín a osoby bez štátnej príslušnosti.

Zásada zákazu vyhostenia alebo vrátenia podľa medzinárodného práva v oblasti ľudských 
práv zakazuje štátom vyhostiť, deportovať, vrátiť alebo inak presunúť jednotlivca do inej 
krajiny, ak existujú vážne dôvody domnievať sa, že mu reálne hrozí prenasledovanie, 
mučenie, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo ďalšie závažné porušenie 
ľudských práv.

S cieľom garantovať účinný prístup ku konaniu o azyle členské štáty musia navzájom spolupracovať, 
aby čo najskôr určili zodpovedný členský štát. Spolupráca je osobitne dôležitá, ak sa skúmajú možnosti 
zlúčenia rodiny a v prípadoch týkajúcich sa detí, aby sa identifikovali rodinní príslušníci.

Prísne lehoty a jasné kritériá zodpovednosti stanovené v dublinskom nariadení III slúžia na účel 
zabezpečenia rýchleho a spravodlivého prístupu žiadateľov o medzinárodnú ochranu ku konaniu 
o azyle. Ak členský štát nedodrží lehotu na odoslanie dožiadania alebo odpovede na dožiadanie alebo 
neuskutoční transfer včas, stáva sa zodpovedným za vybavenie žiadosti o medzinárodnú ochranu. Keďže 
každý prípad je iný, každý dublinský prípad musí byť posúdený individuálne, nestranne a objektívne.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/ALL/?uri=celex:32013R0604
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?uri=CELEX:32013R0603
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:32003R1560
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX:32014R0118
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Dodatočné usmernenie EASO k dublinskému systému

EASO Usmernenie k dublinskému konaniu: prevádzkové normy a ukazovatele

Celkovým cieľom tohto usmernenia je podporiť členské štáty vo vykonávaní 
kľúčových ustanovení dublinského nariadenia III, aby sa dosiahlo jednotné 
uplatňovanie, a posilniť tak CEAS. Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť 
usmernenie o tom, ako zabezpečiť fungovanie právnych ustanovení 
dublinského nariadenia III. Tento dokument predstavuje nástroj na podporu 
orgánov členských štátov pri technickej prevádzke dublinských jednotiek. 
Toto usmernenie slúži aj ako nástroj vlastného hodnotenia. 

Moduly odbornej prípravy úradu EASO o dublinskom systéme

Úrad EASO ponúka mnoho modulov odbornej prípravy v oblasti azylu, z ktorých dva 
priamo súvisia s dublinským nariadením III. 

Komplexný kurz odbornej prípravy o dublinskom nariadení III vhodný pre úradníkov 
poverených prípadom a administrátorov.

Komplexný kurz odbornej prípravy na identifikáciu potenciálnych dublinských prípadov, vhodný pre 
príslušníkov v prvej línii, ktorí by mohli prísť do kontaktu s potenciálnymi dublinskými prípadmi.

Obidva kurzy odbornej prípravy sú k dispozícii ako moduly pre školiteľov, to znamená, že hneď ako 
účastníci prejdú modulmi, môžu sami školiť zamestnancov vo vašej organizácii. Ak by ste chceli 
získať ďalšie informácie o týchto alebo iných moduloch odbornej prípravy úradu EASO, obráťte sa 
na svoje národné kontaktné miesto pre odbornú prípravu alebo na úrad EASO na adrese training@
easo.europa.eu.

1.5. Na koho sa vzťahuje dublinské nariadenie III? 

Dublinské nariadenie III sa vzťahuje na:

 ■ štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osoby bez štátnej príslušnosti, ktoré požiadali 
o medzinárodnú ochranu v niektorom z členských štátov. 

Dublinské nariadenie III sa môže vzťahovať na:

 ■ štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osoby bez štátnej príslušnosti, ktoré sa nachádzajú na 
území členského štátu bez dokladu o pobyte, ale už predtým požiadali o medzinárodnú ochranu 
v inom členskom štáte.

Dublinské nariadenie III sa nevzťahuje na:

 ■ osoby, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana. 

https://euaa.europa.eu/publications/guidance-dublin-procedure
mailto:training%40easo.europa.eu?subject=
mailto:training%40easo.europa.eu?subject=
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1.6. Územná pôsobnosť dublinského systému

Dublinský systém sa vzťahuje na všetky členské štáty Európskej únie, ako aj štyri pridružené krajiny 
(Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko), v ktorých sa uplatňuje dublinské nariadenie III. 

1.7. Kritériá používané na určenie zodpovednosti a ich hierarchia

V dublinskom nariadení III sa stanovujú kritériá na určenie toho, ktorý členský štát je zodpovedný za 
posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu. Je dôležité vysvetliť žiadateľovi, že zodpovednosť môže byť 
stanovená na základe týchto dôvodov:

 ■ rodinné väzby,

 ■ oprávnený vstup a pobyt,

 ■ neoprávnený vstup a pobyt,

 ■ predchádzajúce žiadosti o azyl.

Tieto kritériá zodpovednosti sa musia uplatňovať v hierarchickom poradí. To znamená, že rodinné väzby 
prevažujú nad oprávneným vstupom a pobytom atď. 
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Rodinné väzby

Články 8, 9, 10, 11, 16 dublinského nariadenia III

Zodpovednosť sa najskôr určí na základe legálnej prítomnosti 
rodinných príslušníkov v jednom alebo vo viacerých členských štátoch.

Oprávnený vstup a pobyt

Článok 12 dublinského nariadenia III

Zodpovednosť následne možno určiť na základe dokladov  
o pobyte alebo víz, ktoré vydajú iné členské štáty.

Neoprávnený vstup a pobyt

Článok 13 dublinského nariadenia III

V prípade neoprávneného vstupu na územie členských štátov alebo predĺženého 
neoprávneného pobytu na ich území počas obdobia dlhšieho ako päť mesiacov.

Zodpovednosť za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu určí prvý členský štát, v ktorom bola 
žiadosť o medzinárodnú ochranu podaná. V prípadoch, keď žiadosť podáva ten istý žiadateľ v druhom 
členskom štáte, tento druhý členský štát vo všeobecnosti požiada prvý členský štát, aby prijal späť 
dotknutú osobu, pretože tam už predtým požiadala o medzinárodnú ochranu. V prípadoch, keď prvý 
členský štát stanovil zodpovednosť iného, tretieho členského štátu na základe kritérií uvedených vyššie, 
ako sú rodinné väzby alebo oprávnený vstup a pobyt, bude zodpovednosť vo všeobecnosti niesť tento 
tretí členský štát.

Môže byť náročné určiť, ktorý členský štát je zodpovedný za posúdenie žiadosti, najmä 
ak nemáte rozsiahle znalosti o dublinskom konaní alebo ak sa vaša práca zvyčajne netýka 
dublinského postupu, napr. preto, lebo pracujete v záchytnom centre alebo vykonávate 
registrácie.

Je preto dôležité pamätať na správne zhromažďovanie všetkých informácií, ktoré môžete 
nájsť a ktoré by mohli pomôcť určiť zodpovedný členský štát. Dublinská jednotka vo vašej 
krajine bude vedieť, ako naložiť s náznakmi, že zodpovedný môže byť iný členský štát.
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Ďalšie čítanie a odborná príprava

Modul odbornej prípravy úradu EASO na identifikáciu potenciálnych dublinských 
prípadov vám môže pomôcť pochopiť ukazovatele dublinských prípadov a spôsob, 
ako ich správne posúdiť a obrátiť sa na zodpovednú dublinskú jednotku vo vašom 
členskom štáte. Takúto odbornú prípravu bude ponúkať váš vnútroštátny orgán 
s pomocou úradu EASO.

Praktická príručka úradu EASO o vykonávaní dublinského nariadenia III: osobný 
pohovor a hodnotenie dôkazov vám môže ďalej pomôcť pochopiť dublinské 
ukazovatele, spôsob, ako ich hodnotiť a ako o nich poskytnúť žiadateľom 
informácie a zároveň od nich získať informácie, ktoré chcete vedieť.

1.8. Celistvosť rodiny v rámci dublinského konania (články 8, 9, 10)

Je dôležité, aby žiadateľ chápal, s ktorými osobami sa môže podľa dublinského nariadenia III znovu zlúčiť 
a ktoré osoby nepatria do tohto rozsahu pôsobnosti. Viac informácií o tom nájdete v prílohe II Možnosti 
zabezpečenia celistvosti rodiny.

 ■ Ak sa členský štát, ktorý uskutočňuje proces určovania zodpovedného členského štátu, domnieva, 
že za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu žiadateľa je zodpovedný iný členský štát, môže 
tomuto členskému štátu zaslať dožiadanie, aby prevzal žiadateľa. 

 ■ Dožiadaný členský štát musí akceptovať, že je zodpovedný za zlúčenie žiadateľa so svojimi 
rodinnými príslušníkmi podľa dublinského nariadenia III. 

 ■ Žiadateľom by sa malo jasne vysvetliť, že čím silnejší dôkaz alebo indíciu môžu poskytnúť na 
preukázanie rodinných vzťahov a/alebo závislostí, tým ľahšie bude určiť zodpovednosť príslušného 
členského štátu. 

 ■ V prípadoch plnoletých žiadateľov je potrebný písomný súhlas žiadateľa.  

 ■ Prípady týkajúce sa celistvosti rodiny v prípade maloletých bez sprievodu by sa mali uľahčiť len 
vtedy, ak je to v najlepšom záujme dieťaťa, a členský štát, ktorý uskutočňuje proces určovania 
zodpovedného členského štátu, a dožiadaný členský štát by mali navzájom úzko spolupracovať pri 
posudzovaní toho, či je celistvosť rodiny v najlepšom záujme dieťaťa.

1.9. Závislosť a ustanovenia o práve vlastného uváženia

Dublinské nariadenie III poskytuje členským štátom niektoré ďalšie možnosti, ako spojiť rodinných 
príslušníkov alebo príbuzných alebo sa úplne odchýliť od kritérií používaných na určenie zodpovednosti. 
Týka sa to nasledujúcich konkrétnych prípadov. 
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Závislosť (článok 16)

Je možné, že žiadatelia sú odkázaní na pomoc dieťaťa, súrodenca alebo rodiča, ktorý má oprávnený pobyt 
v členskom štáte, alebo naopak. Členské štáty si za normálnych okolností ponechajú žiadateľa alebo ho 
zlúčia s týmto dieťaťom, súrodencom alebo rodičom v prípade tehotenstva, novonarodeného dieťaťa, 
vážneho ochorenia, ťažkého zdravotného postihnutia alebo staroby. Dotknuté osoby musia v takom 
prípade vyjadriť svoje želanie písomne. V dublinskom nariadení III sa ďalej vyžaduje, aby rodinné väzby už 
existovali v krajine pôvodu a aby opatrovateľ bol schopný poskytnúť potrebnú pomoc. 

Ustanovenie o uplatnení zvrchovanosti (článok 17 ods. 1)

Členský štát sa môže kedykoľvek rozhodnúť preskúmať žiadosť o medzinárodnú ochranu podanú 
žiadateľom v tomto členskom štáte, aj keď tento členský štát nie je za posúdenie žiadosti zodpovedný. 

Humanitárna doložka (článok 17 ods. 2)

Členský štát môže kedykoľvek pred prijatím prvého rozhodnutia vo veci samej požiadať iný členský štát 
o prevzatie žiadateľa s cieľom zlúčiť akékoľvek osoby blízke rodine z humanitárnych dôvodov. Tieto 
dôvody môžu byť založené najmä na rodinných alebo kultúrnych aspektoch, a to aj keď tento iný členský 
štát nie je zodpovedným podľa kritérií používaných na určenie zodpovednosti alebo z dôvodov závislosti. 
Dotknuté osoby musia svoj súhlas vyjadriť písomne.

1.10. Predchádzanie sekundárnym pohybom

Pojem sekundárne pohyby sa vzťahuje na cesty, ktoré vykonávajú štátni príslušníci tretích krajín a osoby bez 
štátnej príslušnosti z jednej krajiny EÚ+ do druhej bez predchádzajúceho súhlasu vnútroštátnych orgánov 
a na účely hľadania medzinárodnej ochrany alebo neoprávneného pobytu (v ktorejkoľvek krajine EÚ+).

Je dôležité zabezpečiť, aby žiadateľ chápal, že za posúdenie jeho žiadosti o medzinárodnú ochranu bude 
zodpovedný len jeden členský štát a že na strane žiadateľa neexistuje žiadna sloboda výberu, ktorý 
členský štát to bude. 

V tejto súvislosti je mimoriadne dôležité, aby žiadateľ pochopil: 

 ■ hierarchiu kritérií na určenie zodpovednosti podľa dublinského nariadenia III,

 ■ možnosti zlúčiť sa s rodinnými príslušníkmi prostredníctvom dublinského nariadenia III,

 ■ že všetky členské štáty sú viazané pravidlami dohodnutými na úrovni EÚ alebo uplatňujú podobné 
vnútroštátne pravidlá, pokiaľ ide o práva žiadateľa vo veciach, ako je ubytovanie a iné základné 
potreby, a takisto pokiaľ ide o povinnosti žiadateľa,

 ■ podmienky, za ktorých by žiadatelia mohli získať materiálnu podporu vo všetkých členských 
štátoch. 

Možno budete chcieť zdôrazniť, že:

 ■ ak sa žiadateľ zapojí do sekundárneho pohybu, mohol by byť poslaný späť do iného členského 
štátu, čo by mohlo oddialiť jeho prístup ku konaniu o azyle.
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1.11. Lehoty v dublinskom konaní

V dublinskom nariadení III sa stanovujú rôzne lehoty pre každú fázu konania. Je veľmi dôležité, aby o nich 
žiadatelia vedeli, hoci nie je rovnako dôležité poznať všetky termíny vo všetkých fázach konania. 

Ak žiadateľ nevie, kedy bude rozhodnutie vydané, môže mu to spôsobiť stres. Aby sa takejto situácii 
predišlo, bolo by vhodné vo všeobecnosti vysvetliť žiadateľovi lehoty uvedené v nariadení. V závislosti od 
prípadu by tieto informácie mohli zahŕňať: lehotu, v ktorej musí byť inému členskému štátu vystavené 
dožiadanie o prijatie späť/prevzatie, a lehotu, v ktorej musí dožiadaný členský štát na dožiadanie 
odpovedať, ako aj lehotu na vykonanie presunu. V každom prípade musí byť žiadateľ informovaný 
o lehote na podanie odvolania proti rozhodnutiu o presune alebo návrhu na jeho preskúmanie po tom, 
ako mu bolo oznámené.

K budovaniu dôvery prispeje zabezpečenie toho, aby si žiadatelia boli vedomí lehôt, ktoré sú pre ich 
prípad relevantné, ako aj poskytnutie realistických očakávaní o tom, ako dlho môžu jednotlivé fázy 
konania v ich veci trvať. Treba takisto poznamenať, že na správny výpočet lehôt musí žiadateľ pochopiť 
nielen to, aká dlhá je lehota, ale aj to, odkedy sa začína. Nájdite si čas na vysvetlenie príslušných lehôt vo 
vašom členskom štáte. 

Grafické znázornenie lehôt v dublinskom konaní nájdete v prílohe III Lehoty podľa 
dublinského nariadenia III. 

Príloha II – vykonávacie nariadenie

1.12. Dôkaz v dublinskom konaní

Je dôležité, aby žiadateľ chápal, že členský štát, ktorý je dožiadaný, aby prevzal žiadateľa, si vyžiada dôkaz 
alebo indíciu na potvrdenie toho, či je skutočne zodpovedným členským štátom. Preto je dôležité, aby 
žiadateľ poskytol orgánom všetky informácie, ktoré môžu podporiť jeho nárok. Poskytnutie praktických 
príkladov žiadateľovi o tom, čo môže predstavovať dôkaz, mu môže pomôcť lepšie pochopiť, čo by mal 
poskytnúť orgánom. 
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Príklady dôkazov na zdôraznenie žiadateľovi

Doklady totožnosti

 ■ Cestovný pas

 ■ Preukaz totožnosti

 ■ Vodičské oprávnenie

Rodinné doklady

 ■ Rodný list

 ■ Sobášny list

 ■ Zoznam členov rodiny

Cestovné doklady

 ■ Cestovné lístky a 
hotelové účty

 ■ Víza

 ■ Vstupné/výstupné 
pečiatky

Úradné doklady

 ■ Povolenia na pobyt

 ■ Rôzne úradné 
doklady

 ■ Výpisy zo správ 
medzinárodných 
organizácií 

Osobné doklady

 ■ Účty 

 ■ Fotografie

Zdravotné doklady

 ■ Lekárske správy

 ■ Výsledky testov DNA

Je dôležité poskytnúť základné prvky informácií o všetkých relevantných témach, 
pri ktorých by ste mohli chcieť, aby žiadateľ poskytol dôkazy. Napríklad, ak žiadateľ 
nepozná kritériá závislosti, nemusí uvažovať o oznámení skutočnosti, že má závislého 
príbuzného. Na druhej strane, ak žiadateľ jasne uvedie, že nemá závislého príbuzného, 
nebude potrebovať podrobné informácie o všetkých procesných aspektoch tejto časti 
konania. Viac o prispôsobení vašej správy žiadateľovi si môžete prečítať v ďalšej kapitole 
o metodike. 

Dodatočné usmernenie EASO k dublinskému systému

Praktická príručka úradu EASO o vykonávaní dublinského nariadenia III: 
osobný pohovor a hodnotenie dôkazov

Táto príručka pomáha čitateľovi pri vedení dublinského osobného pohovoru 
so žiadateľom o medzinárodnú ochranu. Takisto podporuje používateľa 
pri vykonávaní objektívneho a nestranného individuálneho hodnotenia 
dôkazov tým, že rovnako uplatňuje právne kritériá a spoločné normy. 
Príručka je primárne určená zamestnancom pracujúcim v dublinských 
jednotkách, registračným úradníkom, úradníkom povereným prípadmi 
a príslušníkom pohraničnej stráže, ktorí vedú pohovory so žiadateľmi 
a vykonávajú posúdenie s cieľom určiť zodpovedný členský štát v mene 
príslušných vnútroštátnych orgánov.

https://euaa.europa.eu/publications/practical-guide-implementation-dublin-iii-regulation
https://euaa.europa.eu/publications/practical-guide-implementation-dublin-iii-regulation
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2. Metodiky poskytovania informácií
Poskytovanie informácií žiadateľom v rámci dublinského konania sa môže uskutočniť rôznymi spôsobmi 
a formami. Možno budete vysvetľovať dublinské konanie šesťčlennej rodine alebo možno budete 
prevádzkovať horúcu linku na telefonické žiadosti o poskytnutie aktuálnych informácií o stave konania 
týkajúceho sa žiadateľa. Možno budete navrhovať informačný plagát o zlúčení rodiny alebo animáciu 
na použitie v záchytnom centre o dôsledkoch úteku zo zariadenia. Vo všetkých týchto prípadoch chcete 
žiadateľom poskytnúť informácie o dublinskom konaní. V tejto kapitole sú opísané najbežnejšie metodiky, 
ako to urobiť efektívnym a účinným spôsobom. 

Ďalšia odborná príprava v oblasti poskytovania informácií

Poskytovanie informácií žiadateľom sa vo všeobecnosti považuje za osobitnú 
odbornosť. V tejto kapitole sú stručne vysvetlené metodiky poskytovania 
informácií, ale na pochopenie celej zložitosti predmetu a možnosť využiť tieto 

znalosti v praxi úrad EASO odporúča absolvovať špeciálny modul odbornej prípravy na túto tému.

V tejto súvislosti úrad EASO ponúka modul s názvom Komunikácia a poskytovanie informácií 
žiadateľom o azyl, ktorý načrtáva zručnosti potrebné pri navrhovaní, plánovaní a vykonávaní 
medzikultúrnych komunikačných stratégií. Cieľom tohto modulu je umožniť odborníkom 
z praxe posúdiť informačné potreby osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, žiadateľov 
a potenciálnych osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, čo v konečnom dôsledku umožní 
účastníkovi modulu odbornej prípravy prispôsobiť a šíriť dostupné správy vhodnými kanálmi.

Ak máte záujem zúčastniť sa na školeiachí organizovaných úradom EASO, obráťte sa osobu 
zodpovednú za školenia v rámci vášho orgánu s cieľom získať ďalšie informácie.

2.1. Druhy komunikácie

V tomto odseku sa opisujú najbežnejšie formy komunikácie so žiadateľmi s opisom najbežnejších 
komunikačných kanálov, bodov, ktorým treba venovať pozornosť, návrhov a odporúčaní, čo sa môže a čo nie.

2.1.1. Výber komunikačného kanála

Niektoré spôsoby komunikácie sú pre osoby, s ktorými komunikujete, vhodnejšie ako iné. Preto je 
dôležité vopred zvoliť vhodný komunikačný kanál. Keď vyberiete komunikačný kanál, uistite sa, že kanál 
zachováva zásady uvedené nižšie.

Dostupný
uistite sa, že môžete použiť kanál, ktorý si vyberiete

•Vhodný pre vaše ciele
uistite sa, že ste si vybrali kanál, ktorý zaisťuje 

splnenie vašich komunikačných cieľov

Vhodný pre osoby, s ktorými komunikujete
uistite sa, že kanál, ktorý používate,  

je prispôsobený osobám, s ktorými komunikujete
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Praktický príklad:

Maloletému bez sprievodu musíte vysvetliť ďalší krok v dublinskom konaní. Rozhodnete sa viesť 
stručný individuálny pohovor so žiadateľom, pretože je dôležité, aby vám dieťa dobre rozumelo. 
Stretnete sa v miestnosti na pohovory vhodnej pre deti. 

Pri výbere komunikačného kanála je dôležité mať na pamäti aj ďalšie faktory. Patria k nim:

 ■ čas, ktorý zaberie odovzdanie vašej správy,

 ■ zložitosť vašej správy,

 ■ dôvernosť vašej správy,

 ■ potreba zaznamenať vašu správu.

Praktický príklad:

Rozhodli ste sa vyvesiť informačné plagáty v čakárni, pretože chcete všetkým novoprichádzajúcim 
žiadateľom povedať, že je dôležité sprostredkovať informácie o rodinných príslušníkoch prítomných 
v Európe, aby ste mohli zvážiť ich zlúčenie. 

Kombinujte svoje spôsoby komunikácie

V praxi pravdepodobne budete používať rôzne komunikačné kanály na rovnakú činnosť. Pri dublinskom 
konaní budete používať brožúry, vysvetlíte postup pri dublinskom osobnom pohovore a v kancelárii 
môžete mať informačné plagáty o postupe pri zlúčení rodiny. Táto kombinácia komunikačných kanálov 
pomáha zvýšiť vplyv vašej správy, pretože:

 ■ môže byť ťažké osloviť žiadateľov len prostredníctvom jednej formy komunikácie,

 ■ pre žiadateľov môže byť vaša správa ťažko zrozumiteľná.

Kombinácia rôznych foriem komunikácie preto pomáha posilniť správu a pochopenie tejto správy.

2.1.2. Verbálna komunikácia

Verbálna komunikácia je najbežnejšou formou komunikácie. Pri ústnom poskytovaní informácií 
o dublinskom konaní môže nastať situácia, že budete vysvetľovať postup jednotlivému žiadateľovi, ale 
možno aj väčšej skupine počas vyhradeného informačného stretnutia. Verbálne poskytovanie informácií 
je najbežnejšie používaná metóda, no napriek tomu môže byť náročná. Pri ústnom poskytovaní 
informácií, či už skupine, alebo jednotlivcovi, zvážte dodržiavanie nasledujúcich bodov.
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Hovorte pomalým 
a miernym tempom

 ■ Keď hovoríte s jednotlivcom alebo skupinou, nehovorte príliš 
rýchlo. Pravdepodobne ste svoje informácie oznamovali už 
mnohokrát, ale osoba, s ktorou komunikujete, ich pravdepodobne 
bude počuť prvýkrát.

 ■ Pri pomalom a miernom tempe reči vám bude osoba, s ktorou 
komunikujete, rozumieť. Pri pomalšom tempe reči budú môcť aj 
tlmočníci ľahšie pochopiť, čo hovoríte, čo zase zlepšuje kvalitu 
správy.

Pri rozprávaní zvoľte 
správny jazyk

 ■ Keď poskytujete informácie, je lepšie sa vyhnúť zložitým slovám 
a vetám. To neznamená, že by ste mali svoju správu „sprimitívniť“.

 ■ Namiesto toho používajte relatívne krátke a jasné vety. Začnite 
tým, čo je najdôležitejšie, a preskočte nedôležité detaily.

 ■ Vysvetlite vašu správu (alebo jej časti) trochu viac, v prípade 
potreby inými slovami.

 ■ Zopakujte hlavné body vašej správy. Oslovte priamo žiadateľa, 
povedzte napríklad „mali by ste“ namiesto „je potrebné“.

Pri hovorení 
používajte 

primeranú hlasitosť

 ■ Je dôležité, aby vás ľudia dobre počuli, keď hovoríte. Toto je takisto 
základným pravidlom: používajte hlasitosť, ktorú potrebujete, aby 
vás bolo počuť, ale nie vyššiu.

 ■ Veľmi hlasné rozprávanie alebo kričanie môže byť vnímané 
ako agresívne, najmä pri oslovovaní jednotlivca. Môže byť však 
potrebné, keď chcete dať pokyny veľkej skupine.

 ■ Predtým, než začnete, vám pri úprave hlasitosti môže pomôcť 
otázka typu „počujete ma dobre?“.

Využite tón  
svojho hlasu

 ■ Na tóne vášho hlasu záleží, pretože vám môže pomôcť zdôrazniť 
správu alebo sa lepšie spojiť so žiadateľom.

 ■ Napríklad vážnym tónom oznámte, že správa je dôležitá. Ak 
oslovujete maloletú osobu, priateľský tón vám môže pomôcť lepšie 
sa s ňou spojiť.

Aj keď vo svojom postupe využívate tlmočníkov a/alebo kultúrnych mediátorov, je 
najlepšie zachovať prístup uvedený vyššie. Aj keď osoba, s ktorou komunikujete, len 
obmedzene rozumie tomu, čo hovoríte bez tlmočenia, na spôsobe, akým to hovoríte, stále 
záleží a podporuje aktívne počúvanie a zvyšuje porozumenie.

Digitálna komunikácia

Zavedením viacerých spôsobov digitálnej alebo telefonickej komunikácie so žiadateľmi možno zistíte, 
že sa s nimi prostredníctvom tohto média rozprávate častejšie. Berte do úvahy, že na internete aj 
po telefóne je oveľa ťažšie postrehnúť stopy z neverbálnej komunikácie žiadateľa. Je takisto dôležité 
poznamenať, že neosobná atmosféra sťažuje budovanie dôvery u žiadateľa. 
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Keď sa rozhodnete komunikovať iba telefonicky alebo online:

 ■ skontrolujte svoje pripojenie, aby ste si boli istý/á, že sa vaša správa dostane k žiadateľovi,

 ■ overte, či sa vaša správa dostala k žiadateľovi, pozri aj oddiel 2.3 Podpora porozumenia,

 ■ hovorte pomaly a častejšie sa zastavujte, aby ste si overili, či existujú náznaky, že žiadateľ 
nesprávne pochopil informácie,

 ■ podporte svoju správu vhodnou neverbálnou spätnou väzbou, pozri aj oddiel 2.1.4 Neverbálna 
komunikácia. 

2.1.3. Komunikácia prostredníctvom tlmočníka

Ak nehovoríte plynule jazykom, ktorému žiadateľ rozumie, budete musieť využiť tlmočníka. Pri 
poskytovaní informácií žiadateľovi prostredníctvom tlmočníka sa uistite, že dodržíte nižšie uvedené body.

Vyhnite sa 
používaniu 

zložitých slov a viet

 ■ Vyhnite sa zložitým slovám a vetám. Dokonca aj vyškolení tlmočníci 
môžu byť zmätení zložitými postupmi a terminológiou.

 ■ Uistite sa, že vám tlmočník môže signalizovať problém 
s porozumením.

Hovorte priamo  
so žiadateľom

 ■ Hovorte priamo so žiadateľom a potom nechajte tlmočníka 
pokračovať v tlmočení.

 ■ Žiadateľ by mal pochopiť, že správu adresujete jemu, a nie 
tlmočníkovi.

Odborná príprava úradu EASO o tlmočení v oblasti azylu

Úrad EASO ponúka špecializovaný modul odbornej prípravy s názvom Tlmočenie 
v oblasti azylu určený špeciálne pre tlmočníkov pracujúcich v oblasti azylu. Modul 
poskytuje všeobecný prehľad situácie v oblasti azylu z hľadiska tlmočníkov, ako aj 
hlavné techniky tlmočenia potrebné v konaní o azyle.

2.1.4. Neverbálna komunikácia

Vždy keď ste v priamom kontakte s niekým iným, hovorí aj vaše telo. Preto vždy, keď žiadateľovi 
poskytujete informácie, záleží na reči vášho tela. Pamätajte, že reč tela môže posilniť to, čo hovoríte.
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Pozdravte  
sa s úsmevom

 ■ Pri pozdrave žiadateľa majte pozitívny a empatický prístup.
 ■ Môžete napríklad pozdraviť s úsmevom. Keď sa usmievate, 

signalizujete ostatným ľuďom, že nepredstavujete nebezpečenstvo, 
a pomáha to budovať dôveru.

Snažte sa zachovať 
neutrálny výraz 

tváre

 ■ Začnite s neutrálnym, otvoreným výrazom tváre. Pomôže vám 
to sprostredkovať správu bez zmätku a ponecháte priestor na 
odpoveď žiadateľa.

 ■ Samozrejme, výraz tváre môžete prispôsobiť reakcii, ktorú 
dostanete, no zachovajte si profesionálny prístup.

Venujte pozornosť 
držaniu tela

 ■ Vyhnite sa prekríženiu rúk, sedeniu na stole alebo otočeniu sa 
chrbtom k žiadateľovi a pod., pretože to môže na žiadateľa pôsobiť 
neprofesionálne.

Poskytnite 
žiadateľovi 

neverbálnu spätnú 
väzbu

 ■ Pri počúvaní žiadateľa môžete prikývnutím signalizovať, že počujete 
a rozumiete tomu, čo hovorí.

 ■ Môžete takisto zdvihnúť obočie, aby ste naznačili, že ste 
nerozumeli.

Používajte ruky

 ■ Neutrálne gestá rúk môžu pomôcť vysvetliť, čo máte na mysli.
 ■ Napríklad pri vysvetľovaní šesťmesačnej lehoty na transfer môžete 

napočítať na prstoch do šesť.
 ■ Vyhnite sa agresívnym gestám rúk alebo ukazovaniu prstom na 

žiadateľa.

Majte na zreteli kultúrne rozdiely. Neverbálna spätná väzba od žiadateľa môže 
naznačovať, že pochopil, čo ste povedali, napríklad preto, že prikyvoval, keď ste hovorili. 
Možno to však urobiť aj z úcty, zatiaľ čo samotná správa zostala nepochopená. 

Dôležité sú aj vaše neverbálne signály. Vaša správa sa vám môže zdať ako dobrá správa, 
ale žiadateľ ju môže prijať ako niečo negatívne. Nechajte priestor aj na ich emocionálnu 
reakciu a zachovajte si profesionálny a neutrálny postoj.

2.1.5. Písomná komunikácia

Keď píšete list, oznámenie alebo rozhodnutie, používate nepriame médium na komunikáciu a 
poskytovanie informácií žiadateľovi. Písomnú komunikáciu možno použiť vtedy, keď si správa nevyžaduje 
osobnú interakciu alebo okamžitú spätnú väzbu. Môže byť veľmi efektívna pri sprostredkovaní 
veľkého množstva informácií, no môže dôjsť aj k nesprávnemu pochopeniu, najmä ak nie je priestor na 
doplňujúce otázky.
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Preto sa odporúča postupovať podľa nižšie uvedených tipov.

Používajte 
prístupný jazyk

 ■ Pri poskytovaní informácií písomnou formou dbajte na to, aby ste 
používali nekomplikovaný a priamy jazyk.

 ■ Krátke vety a ľahko pochopiteľné slová pomáhajú sprostredkovať 
vašu správu.

Použite vizuálne 
prostriedky  

na podporu vášho 
textu

 ■ Vizuálne prostriedky môžu zlepšiť porozumenie vášmu textu.
 ■ Dokonca aj vtedy, keď poskytujete negramotnej osobe informácie 

v písomnej forme, ako sú napríklad informácie o konaní, vizuálne 
prostriedky môžu pomôcť pochopiť vysvetľovaný obsah, pretože 
význam možno aplikovať na vizuálne prostriedky namiesto textu.

Umožnite prístup 
k prekladu

 ■ Uistite sa, že máte pripravené dokumenty, ktoré máte v úmysle 
poskytnúť žiadateľovi, v jazyku, ktorému rozumie, a venujte nejaký 
čas vysvetleniu, čo dokumenty, ktoré mu poskytujete, obsahujú.

 ■ Aj keď vám žiadateľ povie, že hovorí po anglicky ako druhým 
jazykom, zvážte poskytnutie písomných informácií aj 
v materinskom jazyku, aby došlo k lepšiemu porozumeniu.

Dajte priestor na 
doplňujúce otázky

 ■ Porozumenie informáciám, ktoré ste poskytli písomne, môžete 
zvýšiť vysvetlením ich obsahu, ale aj poskytnutím priestoru na 
doplňujúce otázky po tom, ako si žiadateľ dokument prečíta.

 ■ Toto je bežná prax napríklad pri podávaní dublinskej brožúry.

2.1.6. Audiovizuálne vysielanie

Ďalším komunikačným kanálom, ktorý môže byť pri poskytovaní informácií o dublinskom konaní 
opomínaný, je vysielanie. Môže sa realizovať prostredníctvom audiovizuálnych prostriedkov alebo len 
prostredníctvom zvukových alebo obrazových prostriedkov. Na vysvetlenie fáz konania môžete použiť 
videá, rozhlasové vysielanie, statické plagáty alebo animácie. 

Jedným prvkom, ktorým sa vyznačujú tieto prostriedky komunikácie so žiadateľom, je, že informácie 
sa odosielajú iba jednosmerne a nedochádza k žiadnej výmene. Skutočnosť, že informácie sú vysielané, 
znamená, že pravdepodobne dochádza k mnohým rušivým vplyvom, vďaka čomu je vysielanie menej 
vhodné pre zložité a podrobné správy. 

To znamená, že vaša správa by sa mala riadiť nasledujúcimi tipmi.

Čo najjasnejšie

 ■ Vyhnite sa komplikovaným správam, ktoré si vyžadujú veľa 
vysvetľovania.

 ■ Zamerajte sa radšej len na jednu správu, používajte jasné 
formulácie a využívajte vizuálne prostriedky.
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Čo najprístupnejšie

 ■ Majte na zreteli, že niektoré z vašich správ sa nemusia dostať 
k adresátovi v dôsledku vonkajších faktorov alebo rozptýlení.

 ■ Preto zopakujte svoju správu, ak je to možné, použite titulky 
a odkážte na zdroj, kde je možné prečítať si vašu správu 
s dodatočným vysvetlením.

Čo najviac cielene

 ■ Vyhnite sa zameraniu správy na veľkú skupinu žiadateľov.
 ■ Namiesto toho sa pokúste prispôsobiť svoju správu menším, 

jedinečnejším skupinám, aby sa mohli lepšie stotožniť s vašou 
správou a aby sa zvýšila pravdepodobnosť, že budú konať.

Praktický príklad

Váš orgán chce viac využívať postup zlúčenia rodiny v zmysle dublinského postupu. Rozhodli ste sa 
preto spustiť kampaň zameranú na maloletých bez sprievodu s plagátmi, krátkymi oznámeniami na 
obrazovkách v záchytnom centre a reklamami na sociálnych sieťach s odkazom: „povedzte nám, ak 
máte rodinu v inej krajine“. Nemusíte tak vysvetľovať celé konanie, stačí jeden jeho prvok, ktorým sa 
zaistí, že sa správa ľahšie dostane k cieľovej skupine.

2.2. Zásady poskytovania informácií

Ako je zdôraznené v oddiele 2.1.6 Audiovizuálne vysielanie, existuje niekoľko zásad, ktoré platia pri 
poskytovaní informácií žiadateľom. Mali by ste sa dobre pripraviť, poznať adresátov svojich správ a čo 
najviac prispôsobiť svoju správu žiadateľovi. Tieto zásady sú stručne vysvetlené v tomto oddiele.

2.2.1. Situačné povedomie

Pri osobnom poskytovaní informácií žiadateľovi je dôležité, aby ste vytvorili správne prostredie na vašu 
diskusiu. Dobre nastavené prostredie môže žiadateľovi pomôcť cítiť sa istejšie pri interakcii s vami, menej 
sa rozptyľovať a umožniť mu čo najviac prijať informácie, ktoré mu poskytnete.

Upokojte žiadateľa

 ■ Ak je to možné, nezačínajte s informačným stretnutím hneď.
 ■ Namiesto toho si nechajte nejaký čas, aby ste sa predstavili 

a trochu sa porozprávali, aby ste prelomili ľady a vybudovali dôveru 
medzi vami a žiadateľom.

Použite priestor, 
ktorý umožňuje 

dôvernosť

 ■ Žiadateľ vám môže chcieť sprístupniť osobné údaje, preto si 
vyberte priestor, ktorý umožňuje súkromnú konverzáciu, aby 
mohol žiadateľ klásť otázky alebo oznámiť informácie bez toho, aby 
ho počula tretia osoba.
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Hovorte skôr 
s jednotlivcami ako 

so skupinami

 ■ Pri poskytovaní informácií sa snažte vyhnúť oslovovaniu väčších 
skupín naraz.

 ■ Namiesto toho ich rozdeľte na menšie skupiny, aby ste 
minimalizovali rozptýlenie a mohli náležite riešiť otázky a okolnosti 
týkajúce sa jednotlivcov.

Osvedčený postup

Pre žiadateľov s určitým stupňom zraniteľnosti sa na súkromný rozhovor používajú vyhradené 
miestnosti. Napríklad maloletí bez sprievodu získavajú informácie v prostredí, ktoré je vhodné pre 
deti, s prítomným opatrovníkom. Osvedčeným postupom môže byť aj zohľadňovanie rodového 
hľadiska, napríklad zapojením pracovníčok, ktoré vedú pohovor, a tlmočníčok tam, kde je to 
relevantné a možné. 

2.2.2. Medzikultúrne povedomie

Pri poskytovaní informácií je dôležité mať na zreteli kultúrne rozdiely. Čím viac toho pochopíte o iných 
kultúrach, tým ľahšie sa vyhnete tomu, že žiadateľovi neporozumiete alebo že žiadateľ neporozumie vám. 
Poskytovanie informácií tak bude efektívnejšie.

Buďte si vedomý/á 
svojej pozície

 ■ Ako poskytovateľ informácií máte postavenie úradníka v rámci 
azylového systému. Preto ste v očiach žiadateľa v pozícii moci.

Posúďte potreby 
osôb, s ktorými 

komunikujete

 ■ Každý žiadateľ je iný. Snažte sa byť aktívny/a, aby ste si všimli 
akékoľvek osobitné potreby, ktoré by žiadateľ mohol mať.

 ■ Nie je nezvyčajné, že žiadateľ nevie o svojich osobitných potrebách 
a o podpore, ktorá mu môže byť poskytnutá.

Zachovajte si 
otvorený postoj

 ■ V prípade ticha, medzier v odpovedi alebo nezrozumiteľnej 
odpovede môžete byť v pokušení robiť si domnienky, čo je veľmi 
ľudské. Pokúste sa však vyhnúť interpretácii vecí, ktoré žiadateľ 
nepovedal alebo nenapísal.

 ■ Pamätajte, že môžete takisto nesprávne pochopiť žiadateľa.
 ■ Kategorizácia ľudí hneď po stretnutí s nimi je normálna reakcia. 

Snažte sa však zostať otvorený/á bez ohľadu na predchádzajúce 
osobné a profesionálne skúsenosti.

Vyhnite sa 
domnienkam

 ■ Aj keď štatisticky môžu byť žiadatelia z určitých krajín napríklad 
častejšie pridružení k určitým politickým, náboženským alebo 
sociálnym skupinám, vyhýbajte sa takýmto domnienkam o 
žiadateľovi, s ktorým vediete pohovor, bez toho, aby ste vedeli 
o jeho individuálnom prípade.       
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Buďte úctivý

 ■ Dokonca aj vtedy, keď sa s vami nezaobchádza s rešpektom, snažte 
sa zachovať rešpekt, pretože je to jeden z mála spôsobov, ako si 
vybudovať dôveru a získať späť rešpekt.

Slová môžu mať 
rôzny význam 

 ■ Uvedomte si, že slová môžu mať rôzny význam v rôznych 
kultúrnych kontextoch alebo môžu byť použité rôznymi spôsobmi.

 ■ Napríklad, ak diskutujete o výrazoch ako „rodina“, brat, sestra, teta, 
strýko atď., uistite sa, že rozumiete použitým výrazom rovnako.

2.2.3. Príprava

Najlepší spôsob, ako sa vyhnúť prekvapeniam a byť efektívny pri poskytovaní informácií, je byť pripravený. 

Je dôležité, aby ste sa vždy oboznámili s prípadom a upravili hlavné body poskytovaných 
informácií podľa individuálnych potrieb a okolností žiadateľa. Vedieť, ktoré informácie 
sú pre daný prípad najdôležitejšie, môže znamenať obrovský rozdiel najmä vtedy, keď 
máte málo času na prípravu a/alebo poskytovanie vašich informácií. Nezabúdajte však, 
že žiadateľ nemusel pred vaším stretnutím prezradiť všetky relevantné skutočnosti. 
Je dôležité napríklad neopomenúť vysvetlenie zásady zlúčenia rodiny, hoci sa žiadateľ 
predtým nezmienil o prítomnosti rodinných príslušníkov v členskom štáte.

Preto sa odporúča postupovať podľa nižšie uvedených tipov.

Poznajte adresátov 
svojich správ

 ■ Keď sa pripravujete na informačné stretnutie, skúmajte adresátov 
vašich správ.

 ■ Kto sú, prečo sú tu a aké informácie sú pre nich potrebné/užitočné 
v tejto fáze konania? Čo hľadajú?

 ■ Uvedené vodiace otázky vám môžu pomôcť určiť, čo poviete, 
prečo, ako a kedy.

Majte po ruke 
podporný materiál

 ■ Ak môžete, snažte sa mať po ruke všetky materiály a ďalšie nástroje 
(v správnych jazykových verziách).

Zistite, kam  
sa môžete obrátiť 

na získanie ďalších 
informácií

 ■ Osoby, s ktorými komunikujete, môžu mať ďalšie otázky, na ktoré 
neviete okamžite odpovedať.

 ■ Môžete si pripraviť ďalšie zdroje, kde si žiadateľ môže vyhľadať 
ďalšie informácie.

 ■ Môžete mať aj zoznam kontaktov, na ktoré sa môže žiadateľ 
obrátiť, aby získal potrebnú dodatočnú podporu.

2.2.4. Prispôsobenie správy adresátovi

Poskytnuté informácie by mali byť pre žiadateľa čo najrelevantnejšie: správa šitá na mieru adresátovi 
sa lepšie uchytí. Preto ak dokážete prispôsobiť svoju správu jej adresátovi, môžete byť efektívnejší pri 
poskytovaní informácií.
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Určenie adresátov

Existuje mnoho spôsobov, ako kategorizovať ľudí. Môžete rozdeliť komunity podľa veku, pohlavia, 
etnickej príslušnosti, vzdelania, právneho postavenia atď. Všetky tieto faktory môžu určovať, ako bude 
správa prijatá a pochopená, preto je dôležité, aby ste pred poskytnutím informácií dobre zhodnotili jej 
adresátov. Týmto spôsobom môžete optimalizovať svoju správu pre osobu/osoby, s ktorou/ktorými 
komunikujete. Zvyšuje sa tým porozumenie, koncentrácia a dôvera medzi vami a žiadateľom. Vďaka tomu 
je tento proces pre vás efektívnejší. 

Medzi najbežnejšie faktory, ktoré je potrebné zvážiť pri prispôsobení vašej správy adresátom pri 
poskytovaní informácií o dublinskom konaní, patria: 

n Fáza konania napr. po registrácii je menej relevantné znova vysvetľovať túto fázu

n Vek napr. pri deťoch sa vyžaduje jazyk vhodný pre deti a viac času

n Úroveň gramotnosti  napr. v prípade nízkeho stupňa gramotnosti adresáta používajte menej 
textu alebo žiadny text a viac vizuálnych prostriedkov

n Vzdelanie napr. získanie titulu neznamená, že žiadateľ už pozná dublinské konanie

n Jazyk napr. priveďte tlmočníka, ak nehovoríte jazykom adresáta

n Zraniteľnosti  napr. žiadatelia so zraniteľnosťou si vyžadujú špecializovaný, odborný 
prístup

Praktický príklad

Plánujete informačné stretnutie pre rodinu v rámci dublinského konania. Keďže rodina je už 
zaregistrovaná, sústreďte sa na ďalšiu fázu. Rodina má deti vo veku 10 a 12 rokov a pre ne prinesiete 
nejaké vizuálne prostriedky na podporu vašej správy. Keďže rodina hovorí len perzsky, zabezpečili 
ste prítomnosť tlmočníka. Pred stretnutím sa krátko porozprávate s tlmočníkom, aby ste mu 
vysvetlili, čo budete robiť.

Zraniteľnosť

Zraniteľnosti osôb by sa mala venovať osobitná pozornosť. Ľudia môžu byť zraniteľní, ak sú to napríklad 
deti, maloletí bez sprievodu, osoby so zdravotným postihnutím, starší ľudia, tehotné ženy, osamelí rodičia 
s maloletými deťmi, obete obchodovania s ľuďmi, osoby s duševnými poruchami, obete závažných 
foriem psychického, fyzického alebo sexuálneho násilia alebo osoby, ktoré majú osobitné potreby 
založené na sexuálnej orientácii a rodovej identite a vyjadrení pohlavných charakteristík (na základe 
sebaidentifikácie).

Uvedomte si, že osoba, s ktorou komunikujete, môže byť zraniteľná a mať osobitné 
potreby, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť. Osoba môže potrebovať špecifické 
informácie a/alebo potrebuje iný komunikačný kanál a stratégiu. Nie všetky zraniteľnosti 
sú viditeľné. Je možné, že si vaši kolegovia v skorších fázach nevšimli zraniteľnosť.
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Adaptačné metódy

Existujú rôzne spôsoby, ako prispôsobiť svoj prístup k poskytovaniu informácií adresátom vašich správ. 
Zvážte tipy uvedené nižšie.

Prispôsobte správu

 ■ Keď si všimnete, že adresáti majú problém porozumieť vašej 
správe, alebo keď pred tým, ako sa s nimi porozprávate, uvážite, 
že by mohli mať problémy s pochopením toho, čo chcete povedať, 
zvážte preformulovanie svojej správy.

 ■ Napríklad používajte kratšie vety, používajte podporný materiál 
(viac podporného materiálu), uveďte príklady (viac príkladov) a 
používajte viac kontrolných otázok. Pozri aj časť 2.3 o podpore 
porozumenia.

Prispôsobte svoj 
prístup

 ■ V prípade, že osoba, s ktorou komunikujete, má osobitné potreby 
pri poskytovaní informácií, zvážte presun do vyhradenej zasadacej 
miestnosti, zapojenie kultúrnych mediátorov, ktorí vám pomôžu 
sprostredkovať správu, alebo kombináciu rôznych komunikačných 
kanálov vo svojom prístupe.

Prispôsobte 
prostredie

 ■ Zvážte prostredie, v ktorom poskytujete informácie. Patrí sem 
napríklad zabezpečenie toho, aby bola miestnosť dostatočne 
svetlá a aby prostredie nepripomínalo väzenské priestory. Niekoľko 
malých úprav môže znamenať veľa.

 ■ Ak je to možné a relevantné, zvážte preferencie žiadateľov, ak si 
žiadajú komunikovať so zamestnancami určitého rodu.

Nájdite si viac času  
alebo si dajte 

prestávku

 ■ Adresáti vašej správy môžu mať problém vám porozumieť alebo 
môže byť pre nich náročné udržať pozornosť po dlhší čas.

 ■ Ak si na svoje stretnutie vyhradíte viac času alebo si urobíte jednu 
alebo viac prestávok počas stretnutia so žiadateľmi, môže im 
to pomôcť spracovať to, čo ste povedali, a zvýšiť porozumenie 
a dôveru.

Praktický príklad

Bolo vám povedané, že budete registrovať staršieho žiadateľa. Keďže v tejto fáze budete poskytovať 
určité predbežné informácie o dublinskom konaní, pripravíte sa tak, že zozbierate brožúry a nejaký 
dodatočný podporný materiál, pretože si myslíte, že žiadateľ môže mať zraniteľnosti, o ktorých 
ešte neviete, ako napríklad sluchové postihnutie alebo negramotnosť. Takisto upozorníte svojho 
nadriadeného, že možno budete potrebovať viac času so žiadateľom, aby ste mu náležite vysvetlili, 
čo sa deje a aké budú ďalšie kroky.



Súbor praktických príručiek | Poskytovanie informácií v rámci dublinského konania

28

2.3. Podpora porozumenia

Aby boli vaša správa a vaše úsilie pri poskytovaní informácií efektívne, je dôležité, aby ste sa uistili, či 
osoby, s ktorými komunikujete, pochopili, čo ste im povedali, a či ste konali primerane, ak nerozumeli. 
Táto časť sa zaoberá overovacími metódami, spôsobmi získania spätnej väzby od adresátov, ďalšími 
spôsobmi, ako s adresátmi nadviazať kontakt po tom, keď ste poskytli informácie, a dôležitosťou boja 
proti dezinformáciám.

2.3.1. Overovacie metódy

Ak chcete zistiť, či adresáti vašej správy porozumeli tomu, čo ste im povedali, musíte sa aktívne uisťovať, 
či žiadateľ pochopil vami poskytnuté informácie. 

Overovacie metódy, ktoré môžete zvážiť, sú:

Povzbudzujte 
žiadateľov, aby si 
robili poznámky

 ■ Ak žiadateľ dokáže písať, na začiatku informačného stretnutia ho 
môžete povzbudiť, aby si počas konverzácie robil poznámky.

 ■ Ku koncu stretnutia si môžete spoločne prejsť jeho poznámky, aby 
ste zistili, či niečo nebolo nejasné alebo komplikované.

Zhrňte, čo ste 
povedali,  

a uistite sa

 ■ Po konverzácii alebo po časti vyhradenej na informácie môžete 
zhrnúť, čo ste povedali, zdôraznením hlavných bodov a opýtať sa, či 
žiadateľ porozumel tomu, čo ste povedali.

Položte kontrolnú 
otázku

 ■ Bez toho, aby ste „skúšali“ adresátov svojich správ z ich znalostí, 
môžete položiť podrobnejšiu otázku, aby ste zistili, či sa vyskytli 
nejaké nedorozumenia. Napríklad sa môžete opýtať „môžete mi 
povedať, kde máte byť?“, hneď potom, ako ste práve vysvetlili 
blížiace sa stretnutie.

Nechajte ich 
zopakovať vlastnými 

slovami

 ■ Môžete požiadať adresátov, aby zopakovali to, čo ste práve 
povedali, vlastnými slovami.

 ■ Takto budete vedieť zistiť, či nedošlo k nejakým nedorozumeniam 
alebo či žiadateľovi neunikli dôležité informácie.

 ■ Táto metóda takisto umožní adresátom vašej správy lepšie si 
zapamätať, čo ste povedali.

Dajte priestor na 
ďalšie otázky

 ■ Opýtajte sa žiadateľa, či má otázky. Aktívne sa pýtať žiadateľa, 
či má nejaké otázky, je dobrý spôsob, ako včas ukázať, že máte 
záujem o jeho spätnú väzbu a otázky, a môže vám poskytnúť 
predstavu o jeho hlavných obavách.
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Pokúste sa vyhnúť overovaniu porozumenia so žiadateľom až po dokončení. Môže byť náročné vrátiť 
sa k určitému bodu a žiadateľa to môže odradiť od toho, aby vám povedal, že nerozumel tomu, čo ste 
povedali, keď ste práve poskytli zdĺhavé vysvetlenie. Preto rozdeľte svoju správu na segmenty a po 
každom segmente sa opýtajte, či adresát vašej správy pochopil, čo ste povedali. Na konci stretnutia 
poskytnite žiadateľovi priestor na položenie otázok. 

2.3.2. Spätná väzba adresátov

Pri overovaní, či adresáti vašej správy porozumeli informáciám, ktoré ste im práve poskytli, môžete 
skontrolovať rôzne formy spätnej väzby, ktoré sú menej explicitné ako odpoveď, ktorú dostanete na 
otázku, aby ste si overili, či žiadateľ porozumel. Verbálne aj neverbálne reakcie adresátov vašej správy 
obsahujú informácie, ktorých by ste si mali byť vedomý/á. 

Verbálna spätná väzba

Hoci žiadateľ môže pravdivo odpovedať „áno“, keď sa ho opýtate, či pochopil, čo ste vysvetlili, existuje 
veľa dôvodov, prečo by mohol odpovedať „áno“, aj keď v skutočnosti neporozumel. Dôvodom môže byť, 
že žiadateľ: 

 ■ je hanblivý,

 ■ pôsobí hanblivo, pretože je zvyknutý skôr na nepriame formy komunikácie,

 ■ váha prejaviť sa, pretože ste z jeho pohľadu v pozícii moci,

 ■ má strach vám povedať, že to nepochopil, pretože nechce, aby sa na neho pozeralo ako na 
niekoho, kto robí chyby,

 ■ domnieva sa, že porozumel informáciám, ktoré ste poskytli, ale v skutočnosti im neporozumel,

 ■ porozumel niektorým, ale nie všetkým informáciám,

 ■ cíti sa unavený a povedal áno, aby skôr ukončil stretnutie s poskytovaním informácií.

Neverbálna spätná väzba

Keď komunikujete s inými ľuďmi, používate kombináciu verbálnych a neverbálnych signálov. Viac o tejto 
téme nájdete v oddiele 2.1.4. Neverbálna komunikácia. Môžete si dávať pozor na neverbálne znaky, 
ktorými vám žiadateľ (nevedomky) dáva najavo, že nerozumel tomu, čo ste povedali. Zamyslite sa nad 
týmito signálmi:

 ■ výrazy tváre ako mračenie sa alebo zívanie,

 ■ obzeranie sa po miestnosti alebo uprený pohľad,

 ■ zmena nálady alebo zmena tónu hlasu,

 ■ prekrížené ruky,

 ■ krútenie hlavou.

Pozri oddiel 2.3.1. Overovacie metódy na ďalšie poznatky o porozumení žiadateľa.
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Najmä pokiaľ ide o dublinské konanie, koluje veľa neprávd, na ktoré môžete pri kontakte 
so žiadateľom naraziť. Je dôležité, aby ste sa tomu postavili, ale je dôležité, aby ste to 
urobili taktne. 

Nehovorte priamo, že sa žiadateľ mýli, môže to potvrdiť akúkoľvek nedôveru, ktorú už 
žiadateľ má. Namiesto toho ho požiadajte, aby vám vysvetlil, čo si myslí o dublinskom 
nariadení III, alebo ho vyzvite, aby vysvetlil, čo počul o dublinskom nariadení III (alebo 
o niektorom jeho aspekte). Potom sa snažte čeliť nepravdám vysvetlením skutočnej 
situácie alebo postupu a snažte sa to, čo hovoríte, podporiť informačnými materiálmi, ako 
sú leták, mapa alebo iné formy podporného materiálu. 

2.3.3. Následné kroky

Dokonca aj po ukončení poskytovania informácií môže byť užitočné skontaktovať sa s adresátom, aby ste 
sa uistili, že porozumel vašej správe. Zvážte napríklad nasledujúce body.

Aktívne oslovte 
žiadateľa

 ■ Po ukončení stretnutia sa môžete rozhodnúť osloviť žiadateľa 
a opýtať sa ho, či existujú nejaké zostávajúce otázky, a ešte raz mu 
vysvetliť niektoré kľúčové správy, aby ste sa uistili, že im porozumel.

 ■ Pre dublinský postup to môže byť užitočné z dôvodu lehôt, ktoré sa 
uplatňujú v určitých fázach konania.

 ■ Aktívne oslovovanie najmä zraniteľných žiadateľov môže pomôcť 
znížiť obavy z konania.

Získajte pomoc 
od iných

 ■ Zraniteľní žiadatelia a žiadatelia, pre ktorých je náročné vám 
dôverovať, môžu ťažiť najmä z toho, že niekto, komu dôverujú, 
zopakuje, čo ste im vysvetlili.

 ■ Môžete požiadať organizáciu občianskej spoločnosti (OOS), aby 
vám pomohla, alebo iného žiadateľa v ich sociálnom kruhu, aby 
zopakoval vašu/vaše kľúčovú/kľúčové správu/správy, aby ste 
zabezpečili porozumenie.

 ■ Je to dôležité najmä v prípadoch lehôt a tam, kde je potrebné 
zabezpečiť súlad s právnymi predpismi, ako napríklad pri 
prebiehajúcom dublinskom transfere.

Poskytnite písomné 
zhrnutie

 ■ Po ukončení poskytovania informácií môžete poskytnúť krátke 
zhrnutie písomnou formou a/alebo pomocou ikon s cieľom pomôcť 
žiadateľovi osviežiť si porozumenie tomu, čo ste povedali.

 ■ Nezabudnite vysvetliť, čo je v písomnom zhrnutí.

Pozrite si iné zdroje

 ■ Počas informačného stretnutia alebo vo svojich komunikačných 
produktoch sa môžete kedykoľvek obrátiť na ďalšie zdroje s cieľom 
získať ďalšie informácie.

 ■ Môžete si napríklad zvoliť, aby ste mali webovú stránku s často 
kladenými otázkami (FAQ) a kontaktnou adresou, na ktorú sa môžu 
žiadatelia obrátiť pre ďalšie informácie a akékoľvek doplňujúce 
otázky, ktoré sa objavia v neskoršej fáze.



Súbor praktických príručiek | Poskytovanie informácií v rámci dublinského konania

31

3. Dublinské konanie

Táto kapitola skúma informačné potreby žiadateľov počas rôznych fáz dublinského konania. Treba 
poznamenať, že procedurálne a organizačné nastavenia v jednotlivých členských štátoch sa môžu 
mierne líšiť a nemožno ich považovať za jednotné. Tieto nastavenia preto nemusia presne odrážať 
fázy v jednotlivých členských štátoch. Treba takisto poznamenať, že cieľom nie je, aby sa informácie 
o konkrétnych témach oznamovali iba raz. Opakovanie informácií v príslušných fázach je dôležitou 
súčasťou zabezpečenia toho, aby žiadatelia porozumeli informáciám a zapamätali si ich. 

Vývojový diagram dublinského konania

Počiatočná fáza kontaktu

Štátny príslušník tretej krajiny žiadajúci 
o medzinárodnú ochranu

 Štátny príslušník tretej krajiny zadržaný 
z dôvodu neoprávneného pobytu

Odber odtlačkov prstov

Fáza určenia

Dublinský pohovor

Podanie žiadosti
 Určenie zodpovedného 

členského štátu

Fáza rozhodovania/odvolania

Rozhodnutie o transfere Odvolanie

Ukončenie konania

Transfer Vnútroštátny postup
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3.1. Zoznámte sa s Mahmúdom, Bakarym, Svetlanou a rodinou Al 
Hamúd

Obsah uvedený v tejto kapitole je sprevádzaný tromi fiktívnymi žiadateľmi a rodinou fiktívnych 
žiadateľov. Títo fiktívni žiadatelia pomôžu objasniť niektoré individuálne aspekty, ktoré možno bude 
potrebné vziať do úvahy v súvislosti s poskytovaním informácií o dublinskom konaní rôznym žiadateľom. 
Upozorňujeme, že príklady nie sú zamýšľané ako vyčerpávajúce zhrnutie všetkých informácií, ktoré je 
potrebné poskytnúť, ale skôr na poskytnutie niektorých príkladov toho, kam by ste mohli chcieť zamerať 
svoje úsilie v oblasti poskytovania informácií. Keďže procedurálne postupy a organizácie sa priebežne 
menia, príklady takisto nie sú určené na to, aby poskytovali presný opis postupov používaných v rôznych 
členských štátoch. 

Mahmúd

Mahmúd je 15-ročný chlapec z Afganistanu. Opustil Afganistan pre 
konflikt vo svojej rodnej krajine a chce chodiť do školy v Európe. 
Do Bulharska pricestoval z Turecka po neoprávnenom prekročení 
pozemnej hranice. Do Európy cestuje spolu s malou skupinou priateľov 
ktorých stretol na ceste, a chce sa dostať k svojmu strýkovi, ktorý žije 
v Nórsku. 

Bakary

Bakary má 32 rokov a pochádza z malej dedinky na Pobreží Slonoviny. 
Nedávno prišiel o prácu mechanika. Bez prostriedkov vo svojej krajine 
a bez rodiny, ktorá by mu pomohla, Bakary nevidí vo svojej krajine 
budúcnosť a zúfalo hľadá lepšiu budúcnosť v Európe. Pricestoval na člne 
z Líbye do Talianska, neoprávnene vstúpil do krajiny a pokračoval v ceste 
do Rakúska, kde podal žiadosť o medzinárodnú ochranu. Bakary je teraz 
vo Švajčiarsku, kde ho úrady zadržali z dôvodu neoprávneného pobytu. 
Momentálne sa lieči z dôvodu ťažkej astmy.
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Rodina Al Hamúd

Rodina Al Hamúd hľadá útočisko pred občianskou vojnou v Sýrii.  
Otec Tarik pracoval ako farmár v okolí Aleppa a jeho manželka Fatima 
bola v domácnosti. Tarik vie trochu čítať, ale Fatima nevie čítať ani písať. 
Majú dve deti, 5-ročného chlapca menom Samir a 15-ročné dievča 
menom Amira. Práve dorazili na Cyprus z Turecka. 

Svetlana

Svetlana má 56 rokov a pochádza z Minska v Bielorusku, kde pracovala 
ako architektka. Odišla z Bieloruska, pretože sa bojí, že polícia ju zatkne za 
účasť na demonštráciách proti vláde. 

Do Poľska pricestovala na turistické vízum s úmyslom požiadať 
o medzinárodnú ochranu. Jej matka žije už niekoľko rokov v Nemecku a je 
ťažko zdravotne postihnutá po nedávnej mozgovej príhode.

3.2. Poskytnutie informácií pri prvom kontakte 

Existuje mnoho rôznych kategórií úradníkov, ktorí sa môžu ako prví stretnúť so štátnym príslušníkom 
tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti, na ktorú by sa mohlo vzťahovať dublinské nariadenie 
III. Dotknutá osoba mohla len práve priletieť do EÚ, aby požiadala o medzinárodnú ochranu, alebo mohla 
byť zadržaná pre neoprávnený pobyt, keď už nejaký čas strávila v rôznych členských štátoch, kde mohla 
alebo nemusela požiadať o medzinárodnú ochranu. 

Všetci štátni príslušníci tretích krajín a osoby bez štátnej príslušnosti, ktorí žiadajú 
o medzinárodnú ochranu, ako aj štátni príslušníci tretích krajín a osoby bez štátnej 
príslušnosti zadržaní z dôvodu neoprávneného pobytu v členskom štáte, ktorí však 
predtým požiadali o medzinárodnú ochranu v inom členskom štáte, môžu podliehať 
dublinskému nariadeniu III.

Je preto dôležité, aby im boli poskytnuté informácie o dublinskom konaní v počiatočnej 
fáze. 
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3.2.1. Osoby zadržané z dôvodu neoprávneného pobytu  

V týchto prípadoch je dôležité informovať štátneho príslušníka tretej krajiny alebo osobu bez štátnej 
príslušnosti o ich situácii a o ďalšom postupe orgánov. Ak existujú indície, že by osoba mohla chcieť 
požiadať o medzinárodnú ochranu, mali by sa jej poskytnúť príslušné informácie o tom, ako to urobiť, 
a takisto o tom, ako môže získať prístup k nezávislému právnemu poradenstvu. 

Ak si daná osoba neželá požiadať o medzinárodnú ochranu v členskom štáte, v ktorom sa v súčasnosti 
nachádza, môže sa na ňu naďalej vzťahovať dublinské nariadenie III, ak už podala žiadosť o medzinárodnú 
ochranu v inom členskom štáte. 

3.2.2. Podanie žiadosti o medzinárodnú ochranu

Členské štáty majú rôznymi spôsobmi zorganizované svoje postupy pre situácie, keď štátny príslušník 
tretej krajiny uvedie, že by chcel požiadať o medzinárodnú ochranu. V niektorých členských štátoch sa 
žiadosť zaregistruje a podá takmer okamžite, zatiaľ čo v iných členských štátoch môže byť medzi týmto 
okamihom a podaním žiadosti časový odstup. 

Článok 20 ods. 2 dublinského nariadenia III

Vždy je dobré čo najskôr poskytnúť žiadateľovi niekoľko základných informácií o dublinskom konaní, 
najmä ak formálna registrácia a podanie žiadosti neprebieha súčasne. 

Praktická príručka úradu EASO: Prístup ku konaniu o azyle

Viac informácií o rozdieloch medzi požiadaním, registráciou žiadosti a podaním žiadosti 
nájdete v praktickej príručke úradu EASO o prístupe ku konaniu o azyle (s. 4), ktorá je 
k dispozícii tu.

 

3.2.3. Kľúčové informácie, ktoré treba poskytnúť pri prvom kontakte

Niektoré základné informácie o dublinskom systéme a CEAS je dobré poskytnúť ešte pred podaním 
žiadosti. V tejto fáze by mohlo byť vhodné oznámiť žiadateľovi, že v dublinskom nariadení III sa stanovujú 
kritériá a mechanizmy na určenie, ktorý členský štát je zodpovedný za posúdenie jeho žiadosti, a že si 
nemôže vybrať, ktorý členský štát bude za to zodpovedný. 

Je takisto vhodné oznámiť žiadateľovi, že všetky členské štáty sú viazané pravidlami dohodnutými na 
úrovni EÚ alebo uplatňujú podobné vnútroštátne pravidlá, pokiaľ ide o práva žiadateľa vo veciach, ako 
je ubytovanie a iné základné potreby, a takisto pokiaľ ide o povinnosti žiadateľa. Dajte žiadateľovi vedieť, 
že je dôležité, aby spolupracoval s orgánmi, a že útek alebo poškodenie jeho dokladov neprospeje 
konaniu a nepomôže žiadateľovi vyhnúť sa rozhodovaciemu procesu. Dobrým spôsobom budovania 
dôvery môže byť aj informovanie žiadateľov o ich práve na prístup k MVO, tlmočeniu atď. 

Včasné informovanie žiadateľov o ustanoveniach dublinského nariadenia III o celistvosti rodiny môže 
pomôcť zabezpečiť, aby žiadatelia poskytli potrebný dôkaz alebo indíciu o rodinných väzbách, ktoré 
by mohli umožniť zlúčenie. Oznámte žiadateľovi, že ak má rodinných príslušníkov, ktorí sa nachádzajú 

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/Practical-Guide1.pdf
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v niektorom z členských štátov, na zlúčenie žiadateľa s rodinou možno uplatniť dublinské nariadenie III. 
Môžete takisto chcieť vysvetliť, kto sa považuje za člena rodiny a v prípade maloletého bez sprievodu 
aj za príbuzného podľa dublinského nariadenia III (pozri prílohu II Možnosti zabezpečenia celistvosti 
rodiny) a že obidve strany budú musieť dať písomný súhlas so zlúčením. Informujte žiadateľov o možnosti 
zlúčiť sa s konkrétnymi osobami, ak sú od týchto osôb buď závislí, alebo ak sú dotknuté osoby závislé od 
pomoci žiadateľa (pozri kapitolu 1.9 Závislosť a ustanovenia o práve vlastného uváženia).

Mali by ste takisto informovať žiadateľa, že ak nemá rodinných príslušníkov v iných členských štátoch, 
vydané povolenie na pobyt, vízum, prekročenie hranice alebo zdržiavanie sa v konkrétnej krajine môže 
ovplyvniť, ktorá krajina je zodpovedná. Ak majú nejaké doklady alebo prvky, ktoré môžu slúžiť ako dôkaz 
v súvislosti so vstupom, zdržiavaním sa alebo pobytom, mali by ich zhromaždiť a predložiť orgánom.

Ak je žiadateľom dieťa, mali by ste ho informovať, že pri uplatňovaní dublinského nariadenia III členské 
štáty v prvom rade zohľadňujú najlepší záujem dieťaťa a že maloletý bez sprievodu bude mať právo 
na zástupcu. Ak je žiadateľ zraniteľný, oznámte mu, že má nárok na osobitné záruky a ako k nim získať 
prístup.

Pamätajte, že to, ako sa prispôsobíte situácii, v ktorej poskytujete informácie, môže 
mať dôležitý vplyv na výsledok. Prečítajte si viac o me todike v kapitole 2 Metodiky 
poskytovania informácií.

Zapamätajte si

 ■ Čo najskôr poskytnite informácie o dublinskom konaní. 

 ■ Zdôraznite, že všetky členské štáty sú viazané pravidlami dohodnutými na úrovni EÚ alebo 
uplatňujú podobné vnútroštátne pravidlá.

 ■ Informujte žiadateľa, že má práva a povinnosti a že je dôležité, aby zhromaždil a poskytol 
dôkazy o rodinných príslušníkoch a príbuzných prítomných v iných členských štátoch.

 ■ Ak je žiadateľom zraniteľná osoba, informujte ju o osobitných zárukách, ktoré sa môžu 
uplatňovať, napríklad v prípade dieťaťa informujte o najlepšom záujme dieťaťa a že 
maloletému bez sprievodu bude pridelený zástupca.
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Svetlana

Svetlana po prílete do Varšavy oznámila orgánom, že by chcela požiadať 
o medzinárodnú ochranu.

 ■ Ako imigračný úradník na letisku Svetlanu informujete o konaní o azyle a vysvetlíte, že existuje systém 
Európskej únie, ktorý sa používa na určenie toho, ktorý členský štát posúdi jej žiadosť o medzinárodnú 
ochranu, nazývaný dublinské konanie.

 ■ Poskytnete všeobecné informácie o právach žiadateľov o medzinárodnú ochranu vrátane jej práva na 
ubytovanie, právnu pomoc, práva na prístup k MVO, tlmočníkom atď.

 ■ Vysvetlíte jej, že si nemôže vybrať, ktorá krajina bude skúmať jej žiadosť. Všetky členské štáty sa počas 
procesu posudzovania žiadosti o medzinárodnú ochranu riadia podobnými pravidlami a počas konania 
rešpektujú rovnaké záruky.

Poskytnite všeobecné informácie o azyle a dublinskom konaní

 ■ Spýtajte sa Svetlany na akékoľvek jej potenciálne zraniteľnosti a či má rodinných príslušníkov alebo 
príbuzných v iných členských štátoch, alebo či má nejakého príbuzného alebo rodinného príslušníka, 
o ktorého sa treba postarať.

 ■ Člen rodiny je jej manžel alebo maloleté deti. Ak má rodinných príslušníkov v EÚ alebo v Nórsku, na Islande, 
vo Švajčiarsku alebo v Lichtenštajnsku, môže sa s nimi zlúčiť. Vysvetlíte jej, že na to je dôležité poskytnúť 
všetky informácie, aby orgány mohli rodinných príslušníkov vypátrať. Na to musí dať aj písomný súhlas.

Informujte sa o prítomnosti rodinných príslušníkov alebo potenciálnom vzťahu závislosti

 ■ Svetlana vám povie, že jej matka je v Nemecku a potrebuje sa o ňu postarať, pretože mala mozgovú 
príhodu a teraz je invalidná.

 ■ Vysvetlíte Svetlane, že bude požiadaná, aby poskytla viac informácií o ich vzťahu, a bude požiadaná, aby 
predložila dokumenty na preukázanie ich vzťahu alebo akékoľvek informácie alebo dokumenty o situácii 
svojej matky. Vysvetlíte Svetlane, že musí takisto poskytnúť informácie o vzťahu závislosti: ako je jej matka 
závislá od Svetlaninej starostlivosti.

 ■ Oboznámite Svetlanu aj s lehotami, ktoré sa vzťahujú na konanie, a informujete ju, že konanie môže trvať 
niekoľko mesiacov.

Usmerňujte očakávania: informujte o ďalších krokoch

 ■ Povedzte Svetlane, že by mala zostať v Poľsku. Keďže do Európy vstúpila na víza a žiada o medzinárodnú 
ochranu v Poľsku, je pravdepodobné, že v prípade, že požiada o medzinárodnú ochranu v inej krajine, 
bude poslaná späť do Poľska.

Vysvetlite práva a povinnosti žiadateľa

 ■ Svetlane poskytnete informačný materiál s názvom „Požiadal som o azyl v EÚ – ktorá krajina vybaví moju 
žiadosť?“, v ktorom sú uvedené všetky uvedené informácie, ako aj informácie o tom, kde môže v prípade 
potreby požiadať o pomoc UNHCR, IOM alebo MVO.

Poskytnite príslušný informačný materiál
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Mahmúd

Mahmúd pricestoval do Bulharska a povedal vám, že chce podať žiadosť 
o medzinárodnú ochranu. Ste príslušníkom polície na hraniciach Bulharska. 
Ustanovený je zástupca Mahmúda. 

 ■ Vysvetlíte Mahmúdovi, že keďže je dieťaťom, je mu ustanovený zástupca alebo opatrovník, ktorý mu bude 
počas celého konania pomáhať.

 ■ Zástupca sa postará o to, aby bol vždy rešpektovaný Mahmúdov najlepší záujem. To znamená, že vždy 
zostane na bezpečnom mieste, bude vždy vypočutý a je dôležité, aby sa so zástupcom alebo s personálom 
záchytného centra vždy podelil o to, čo si myslí. Prioritou je, aby sa cítil dobre, mohol byť s inými deťmi, 
napríklad s kamarátmi, a aby sa mohol aj učiť.

Ustanoví sa zástupca

 ■ Spýtate sa Mahmúda, či má nejakých rodinných príslušníkov v niektorom z členských štátov alebo 
v Nórsku, na Islande, vo Švajčiarsku alebo v Lichtenštajnsku.

 ■ Vysvetlíte mu, že ak má nejakých rodinných príslušníkov, súrodencov alebo príbuzných žijúcich v EÚ, 
je dôležité, aby to povedal, pretože sa môže s touto osobou zlúčiť. Na tento účel je dôležité poskytnúť 
osobné údaje tejto osoby a miesto, kde žije, aby sa orgány mohli s osobou skontaktovať.

 ■ Vysvetlíte, že by sa mal spojiť s rodinnými príslušníkmi alebo príbuznými iba vtedy, ak je to v jeho 
najlepšom záujme.

Informujte sa o rodinných príslušníkoch v členských štátoch

 ■ Mahmúd vám povie, že má strýka v Nórsku. Po zaregistrovaní týchto informácií Mahmúdovi vysvetlíte, 
že mu budú položené ďalšie otázky o jeho strýkovi, a je dôležité, aby úradníkom všetko povedal, pretože 
môžu pomôcť Mahmúdovi rýchlo sa pripojiť k strýkovi.

Usmerňujte očakávania: informujte o ďalších krokoch

 ■ Je dôležité, aby Mahmúd zostal v krajine, pretože odchod môže byť preňho nebezpečný. Takisto Mahmúda 
uistíte, že orgány a zástupca urobia všetko, čo je v ich silách, aby sa Mahmúd mohol pripojiť k svojmu 
strýkovi v Nórsku, ale kým sa toto konanie dokončí, mal by zostať v Bulharsku.

 ■ Takisto vysvetlíte práva, ktoré má Mahmúd (napr. právo mať zástupcu, právo na ubytovanie atď.).

Vysvetlite práva a povinnosti žiadateľa

 ■ Dáte Mahmúdovi informačný materiál s názvom „Deti žiadajúce o medzinárodnú ochranu“, kde sú 
dostupné všetky informácie, ktoré ste spomenuli, ako aj informácie o tom, kde môže Mahmúd požiadať 
o pomoc sociálne služby, UNHCR, IOM alebo MVO.

 ■ Kópiu dáte aj zástupcovi.

Poskytnite príslušný informačný materiál
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3.3. Poskytovanie informácií pri odbere odtlačkov prstov

Článok 29 nariadenia Eurodac II

Ak štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti, ktorá má 14 rokov a viac, požiada 
o medzinárodnú ochranu alebo je zadržaná v súvislosti s neoprávneným prekročením vonkajšej hranice, alebo 
sa zistí, že sa neoprávnene zdržiava na území členského štátu, príslušné orgány jej odoberú odtlačky prstov. 

Odber odtlačkov prstov je v tejto súvislosti upravený nariadením Eurodac II, v ktorom sa takisto predpisujú 
informácie, ktoré musia orgány v týchto prípadoch poskytovať, a minimálne normy na ich poskytovanie. 

Informačný materiál Agentúry EÚ pre základné práva

Agentúra pre základné práva (FRA) vypracovala v roku 2019 informačný 
materiál s názvom Právo na informácie – Príručka pre orgány verejnej moci pri 
odoberaní odtlačkov pre EURODAC, ktorý má pomôcť úradníkom a orgánom 
informovať žiadateľov o medzinárodnú ochranu a migrantov zrozumiteľným 
a dostupným spôsobom o spracovaní ich odtlačkov prstov v systéme Eurodac. 

V informačnom materiáli sa uvádza, aké informácie by sa mali žiadateľom 
poskytnúť, ako ich poskytnúť, a uvádza sa niekoľko osobitostí pri 
informovaní detí.

Informačný materiál si môžete pozrieť a stiahnuť na tomto odkaze.

Uplatniteľné právo EÚ o práve 
na informácie pri spracúvaní 
biometrických údajov pre 
systém Eurodac

Právo na informácie 
(článok 29 nariadenia 
Eurodac; článok 
12 GDPR)

Právo na prístup 
(článok 8 ods. 2 
charty; článok 29 
nariadenia Eurodac; 
článok 15 GDPR)

Právo na opravu  
a výmaz 
(článok 8 ods. 2 
charty; článok 29 
nariadenia Eurodac; 
článok 15 GDPR)

Právo na dobrú  
správu vecí verejných 
(článok 8 ods. 2 
charty; článok 29 
nariadenia Eurodac; 
článok 15 GDPR)

Zdroj: FRA, Právo na informácie – Príručka pre orgány verejnej moci pri odoberaní odtlačkov pre EURODAC, 19. decembra 2019.

https://fra.europa.eu/sk/publication/2021/pravo-na-informacie-prirucka-pre-organy-verejnej-moci-pri-odoberani-odtlackov-pre
https://fra.europa.eu/sk/publication/2021/pravo-na-informacie-prirucka-pre-organy-verejnej-moci-pri-odoberani-odtlackov-pre
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Informácie o odbere odtlačkov prstov by sa mali poskytovať v čase odberu odtlačkov prstov v prípade 
žiadateľov o medzinárodnú ochranu a v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej 
príslušnosti zadržaných v súvislosti s neoprávneným prekročením vonkajšej hranice. V prípade osoby, 
o ktorej sa zistilo, že sa neoprávnene zdržiava na území, sa tieto informácie musia poskytnúť najneskôr 
v čase, keď sa údaje týkajúce sa tejto osoby prenesú do centrálneho systému.

Žiadateľom, štátnym príslušníkom tretích krajín a osobám bez štátnej príslušnosti, u ktorých sa zistilo, že 
sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov, nie sú vždy odobraté odtlačky prstov, pretože to 
závisí od spôsobu, akým je navrhnutý vnútroštátny postup. Odber odtlačkov prstov žiadateľom sa môže 
z určitých dôvodov odložiť alebo predĺžiť a môžu sa napríklad odobrať v neskoršej fáze. 

Informácie o odtlačkoch prstov musia byť:

 ■ stručné, transparentné, zrozumiteľné a v ľahko dostupnom formáte,

 ■ napísané jasným a jednoduchým jazykom, ktorý sa prispôsobí potrebám zraniteľných osôb, ako sú 
deti,

 ■ v prípade potreby poskytnuté ústne,

 ■ v jazyku, ktorému daná osoba rozumie alebo možno odôvodnene očakávať, že mu bude rozumieť.

3.3.1. Kľúčové informácie, ktoré treba poskytnúť pri odbere odtlačkov prstov

Článok 9 nariadenia Eurodac II

Pred začatím odberu odtlačkov prstov sa uistite, že žiadateľ rozumie tomu, čo je odtlačok prsta, že 
všetci máme jedinečné individuálne odtlačky prstov a že ich snímky možno použiť na našu identifikáciu. 
Mali by ste žiadateľovi oznámiť, že odber odtlačkov prstov je povinný pre osoby vo veku 14 a viac rokov, 
ktoré žiadajú o medzinárodnú ochranu v členských štátoch, sú zadržané v súvislosti s neoprávneným 
prekračovaním hraníc alebo sa o nich zistí, že sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov. Mali 
by ste takisto informovať žiadateľa, že odtlačky prstov musia byť odobraté a skontrolované, aj keď má 
žiadateľ rodinu alebo príbuzných v inom členskom štáte, s ktorými sa chce zlúčiť.

Je dôležité, aby žiadateľ chápal, čo sa stane s jeho odtlačkami prstov. Informujte žiadateľa, že jeho 
odtlačky prstov sa prenesú do databázy odtlačkov prstov s názvom „Eurodac“. Žiadateľ by mal byť 
informovaný o tom, že Eurodac je databáza odtlačkov prstov EÚ, ktorá umožňuje členským štátom 
porovnávať odtlačky prstov žiadateľov o medzinárodnú ochranu a osôb, o ktorých sa zistilo, že sa 
neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov. To uľahčuje členským štátom určiť, ktorá krajina by 
mala byť zodpovedná za posúdenie žiadosti. 

Vysvetlite, že orgány budú kontrolovať odtlačky prstov, aby zistili, či žiadateľ už predtým požiadal 
o medzinárodnú ochranu alebo či žiadateľovi boli odobraté odtlačky prstov na hranici. Odtlačky prstov 
je možné kontrolovať aj vo vízovom informačnom systéme (VIS), čo je databáza obsahujúca informácie 
o vízach udelených v rámci schengenského priestoru. 

Oznámte žiadateľovi, že sa budú uchovávať odtlačky všetkých jeho prstov a údaje o rode, krajine, 
kde sa odtlačok prsta odoberá, a (ak je to vhodné) o mieste a dátume podania žiadosti. Ak požiadali 
o medzinárodnú ochranu, odtlačky prstov sa budú uchovávať 10 rokov. Ak sa žiadateľovi odobrali 
odtlačky prstov po neoprávnenom vstupe, odtlačky prstov sa budú uchovávať 18 mesiacov. Po uplynutí 
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tejto lehoty systém údaje automaticky vymaže. Údaje o osobách, o ktorých sa zistilo, že sa neoprávnene 
zdržiavajú na území, sa nebudú uchovávať.

Mali by ste takisto informovať žiadateľa, že k jeho údajom majú prístup orgány, ktoré určujú, ktorý 
členský štát bude zodpovedný za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu, a za prísne stanovených 
podmienok aj polícia a Europol, ak vyšetrujú závažné trestné činy. Mali by ste takisto žiadateľovi oznámiť, 
že informácie sa nikdy nesprosredkujú krajine pôvodu žiadateľa.

Napokon by sa mal žiadateľ informovať o svojich právach na prístup k údajom, na získanie kópie údajov, 
ako aj na opravu a/alebo výmaz údajov v prípade akýchkoľvek chýb. Informujte žiadateľa aj o tom, ako 
môže tieto práva uplatniť vo vašej krajine. 

Pri poskytovaní informácií zvážte použitie stručného jazyka a podporných materiálov, viac informácií 
o metodike nájdete v kapitole 2 Metodiky poskytovania informácií. 

Osvedčený postup

Poskytnutie kópie údajov systému Eurodac žiadateľovi môže pomôcť pri uplatňovaní ich práv na 
prístup a v prípade potreby na výmaz a opravu údajov. Vysvetlite žiadateľovi, že toto nie je kópia 
jeho žiadosti o medzinárodnú ochranu.

Osvedčený postup

Keď sa štátnym príslušníkom tretích krajín odoberú odtlačky prstov v súvislosti s neoprávneným 
prekročením vonkajšej hranice, nezabudnite ich informovať, že ak sa neskôr rozhodnú požiadať 
o medzinárodnú ochranu v inom členskom štáte, môžu byť vrátení do vášho členského štátu, aby sa 
ich žiadosť preskúmala, aj keď nepožiadali o medzinárodnú ochranu vo vašom členskom štáte.

Zapamätajte si

 ■ Uistite sa, že osoba rozumie tomu, čo je odtlačok prsta.

 ■ Uistite sa, že osoba rozumie, že odtlačky prstov sa budú uchovávať v európskej databáze.

 ■ Ak sa prípad týka osoby, ktorej boli odobraté odtlačky prstov v súvislosti s neoprávneným 
prekročením vonkajšej hranice, vysvetlite, že jej odtlačky prstov sa budú uchovávať, aj keď 
(ešte) nepožiadala o medzinárodnú ochranu.

 ■ Vysvetlite žiadateľovi, že jeho odtlačky prstov budú kontrolovať orgány v iných členských 
štátoch, ak tam požiadajú o ochranu.

 ■ Informujte sa o dĺžke uchovávania údajov a právach žiadateľa na poskytnuté údaje.
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Bakary

Bakary je zadržaný vo Švajčiarsku z dôvodu neoprávneného pobytu. Ako 
príslušník cudzineckej polície mu odoberiete odtlačky prstov a vykonáte 
vyhľadávanie v systéme Eurodac, aby ste zistili, či Bakary už predtým 
požiadal o medzinárodnú ochranu v inom členskom štáte.

 ■ Aby ste Bakaryho identifikovali, odoberiete mu odtlačky prstov a v systéme Eurodac vyhľadáte, či Bakary 
už predtým nepožiadal o medzinárodnú ochranu v inom členskom štáte. Pri odbere odtlačkov prstov 
Bakarymu vysvetlíte, že odber odtlačkov prstov je povinný pre osoby vo veku 14 a viac rokov.

 ■ Vysvetlíte takisto, že odtlačky prstov sa prenesú do databázy s názvom Eurodac. Členské štáty môžu 
porovnať odtlačky prstov osôb zadržaných v členskom štáte na účely kontroly, či je táto osoba už známa 
orgánom iných členských štátov. Členským štátom to uľahčuje určenie zodpovednosti za posúdenie 
žiadosti o medzinárodnú ochranu.

Poskytnite informácie o odbere odtlačkov prstov a systéme Eurodac

 ■ Bakarymu takisto vysvetlíte, že počas tohto vyhľadávania v systéme Eurodac sa Bakaryho odtlačky prstov 
nezaznamenávajú do systému, ale vyhľadávanie môže odhaliť, či už požiadal o medzinárodnú ochranu 
v inom členskom štáte.

Informujte o vyhľadávaní v systéme Eurodac

 ■ Z výsledkov vyhľadávania v systéme Eurodac vyplýva, že Bakary pred niekoľkými mesiacmi požiadal 
o medzinárodnú ochranu v Rakúsku. Informujete Bakaryho o výsledku vyhľadávania v systéme Eurodac 
a o tom, že mu budú kladené otázky o jeho pobyte v Rakúsku.

 ■ Vysvetlíte mu, že keďže požiadal o medzinárodnú ochranu v členskom štáte, Švajčiarsko sa môže obrátiť 
na túto krajinu a informovať sa o konaní v jeho veci. V dôsledku toho môže byť presunutý do Rakúska, 
aby sa ukončilo konanie v jeho veci. Je takisto informovaný, že jeho prípad bude postúpený švajčiarskej 
dublinskej jednotke a švajčiarske orgány môžu začať konzultácie s Rakúskom, aby určili, či by jeho prípad 
malo preskúmať Rakúsko.

Informujte o dublinskom konaní

 ■ Informujete Bakaryho, že môže požiadať o medzinárodnú ochranu vo Švajčiarsku, ak si to želá. Bakarymu 
sa vysvetlí, že aj keď požiada o medzinárodnú ochranu vo Švajčiarsku, stále môže byť presunutý do 
členského štátu zodpovedného za jeho žiadosť.

Informujte o práve podať žiadosť o medzinárodnú ochranu

 ■ Bakarymu dáte informačný materiál s názvom „Informácie pre štátnych príslušníkov tretích krajín alebo 
osoby bez štátnej príslušnosti, u ktorých sa zistilo, že sa neoprávnene zdržiavajú v členskom štáte“.

Poskytnite príslušný informačný materiál
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Rodina Al Hamúd

Po prílete na Cyprus chce rodina Al Hamúd podať cyperským orgánom 
žiadosť o medzinárodnú ochranu. Ako úradník poverený prípadom, 
pracujúci na azylovom úrade, vysvetlíte rodine Al Hamúd, že im budú 
odobraté odtlačky prstov. 

 ■ Poviete im, že každý človek má jedinečné odtlačky prstov a ich snímky sa môžu použiť na identifikáciu. 
Odber odtlačkov prstov je povinný pre všetky osoby vo veku od 14 rokov, takže Tarikovi, Fatime a Amire sa 
odoberú odtlačky prstov.

 ■ Vysvetlíte im, že Samir je malé dieťa, jeho odtlačky sa neodoberajú.
 ■ Postup odberu odtlačkov prstov nie je bolestivý ani škodlivý a nezaberie príliš veľa času.

Poskytnite informácie o odbere odtlačkov prstov

 ■ Odtlačky prstov sa uložia v národnej databáze a takisto sa odošlú do európskej centrálnej databázy 
s názvom Eurodac. Eurodac je databáza odtlačkov prstov EÚ, v ktorej môžu členské štáty porovnávať 
odtlačky prstov žiadateľov o medzinárodnú ochranu, aby sa uľahčilo určenie toho, ktorý členský štát je 
zodpovedný za posúdenie žiadosti danej osoby.

Informujte o systéme Eurodac

 ■ Pripomíname, že účelom systému Eurodac je pomáhať pri uplatňovaní dublinského nariadenia.
 ■ K informáciám v systéme Eurodac majú prístup len osobitne určené orgány, a to len s cieľom, aby orgány 

členských štátov určili členský štát zodpovedný za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu.

Vysvetlite účel systému Eurodac

 ■ V systéme Eurodac je uložených len minimum informácií: desať digitálnych odtlačkov prstov, údaj o rode 
osoby, krajine, v ktorej sa odobrali odtlačky prstov, a miesto a dátum podania žiadosti o medzinárodnú 
ochranu. Odtlačky prstov sa uchovávajú v systéme Eurodac počas desiatich rokov a po uplynutí tohto 
obdobia sa automaticky vymažú.

Vysvetlite údaje uložené v systéme Eurodac

 ■ Za prísnych podmienok majú k informáciám v systéme Eurodac prístup aj iné orgány vrátane policajných 
orgánov. Vo všetkých prípadoch sa informácie v systéme nikdy nebudú sprostredkúvať krajine pôvodu, teda 
v tomto prípade Sýrii.

 ■ Rodina Al Hamúd má právo na prístup k informáciám, ktoré sa ich týkajú a ktoré sú uložené v systéme 
Eurodac, a ak chcú, môžu si nechať kópiu uložených informácií. Tento dokument však nie je ich žiadosťou 
o azyl. Ak sa vyskytnú chyby, údaje sa vymažú alebo opravia.

Vysvetlite prístup k údajom

 ■ Rodine Al Hamúd poskytnete informačný materiál s názvom „Požiadal som o azyl v EÚ – ktorá krajina 
vybaví moju žiadosť?“, v ktorom sú uvedené všetky spomínané informácie, ako aj informácie o tom, kde 
môžu požiadať o pomoc. Vysvetlíte Fatime aj to, že keďže nevie čítať, môže požiadať o pomoc príslušné 
organizácie, aby jej pomohli. Zoznam týchto organizácií je uvedený v informačnom materiáli.

Poskytnite príslušný informačný materiál
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3.4. Poskytovanie informácií pri podávaní žiadosti

Článok 4 dublinského nariadenia III

Táto kapitola sa zaoberá registračným pohovorom, ktorý sa zvyčajne vykonáva pri registrácii a podaní 
žiadosti o medzinárodnú ochranu v členskom štáte. Odber odtlačkov prstov žiadateľa je uvedený 
samostatne v oddiele 3.3 Odber odtlačkov prstov. V dublinskom nariadení III sa stanovuje aj osobitný 
dublinský pohovor. V niektorých členských štátoch je tento pohovor spojený s registráciou a podaním 
žiadosti. V iných sa to stane o niečo neskôr v rámci konania. Dublinský pohovor je uvedený v tejto 
praktickej príručke v kapitole 3.5 Určenie zodpovedného členského štátu. 

Keď osoba podáva žiadosť o medzinárodnú ochranu, prirodzene bude musieť byť dôkladne informovaná 
o konaní o azyle, podmienkach prijatia, svojich právach a povinnostiach atď. Táto praktická príručka sa 
však bude týkať len informačných potrieb špecifických pre dublinské konanie. V článku 4 dublinského 
nariadenia III sa stanovujú informácie, ktoré sa žiadateľovi poskytnú hneď po podaní žiadosti. Tieto 
informácie sú obsiahnuté v spoločných informačných materiáloch priložených k vykonávaciemu 
nariadeniu. Je potrebné poznamenať, že existuje jeden spoločný informačný materiál pre dospelých 
a jeden pre maloletých bez sprievodu (2).

Podanie žiadosti o medzinárodnú ochranu a dublinské nariadenie III

V systéme CEAS sa rozlišuje medzi požiadaním, registráciou a podaním žiadosti 
o medzinárodnú ochranu. Viac informácií o tejto téme nájdete v praktickej príručke 
úradu EASO: Prístup ku konaniu o azyle (s. 4). Členské štáty majú rôznymi spôsobmi 
zorganizované svoje postupy, a preto je dôležité poznať postupy vo vašom členskom štáte. 

Dublinské konanie sa začína, keď žiadateľ podá žiadosť podľa článku 20 ods. 2 dublinského 
nariadenia III. Podľa tohto ustanovenia sa žiadosť považuje za podanú, keď je príslušným 
orgánom dotknutého členského štátu doručené tlačivo podané žiadateľom alebo správa, 
ktorú vypracovali orgány. Podľa rozsudku Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-670/16, 
Mengesteab (3), tento druhý prípad znamená, že na účely uvedeného nariadenia sa 
žiadosť „považuje za podanú, keď bol písomný dokument, ktorý bol vypracovaný verejným 
orgánom a ktorý osvedčuje, že štátny príslušník tretej krajiny požiadal o medzinárodnú 
ochranu, doručený orgánu zodpovednému za výkon povinností vyplývajúcich z uvedeného 
nariadenia“. Za podanú sa považuje aj vtedy, keď boli tomuto orgánu doručené len základné 
informácie uvedené v takom dokumente, nie však samotný dokument alebo jeho kópia.

(2) Nariadenie Komisie (ES) č. 1560/2003 z 2. septembra 2003, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia 
Rady (ES) č. 343/2003 ustanovujúceho kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti 
o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov v znení vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 
118/2014 z 30. januára 2014; vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 118/2014 z 30. januára 2014, ktorým sa mení nariadenie 
(ES) č. 1560/2003, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 343/2003 ustanovujúceho 
kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom 
tretej krajiny v jednom z členských štátov.

(3) Súdny dvor EÚ, rozsudok z 26. júla 2017, Tsegezab Mengesteab/Bundesrepublik Deutschland, EU:C:2017:587, bod 76. Zhrnutie 
prípadu je k dispozícii v databáze judikatúry úradu EASO.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/Practical-Guide1.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/Practical-Guide1.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/Practical-Guide1.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:32003R1560
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32014R0118
https://caselaw.easo.europa.eu/pages/viewcaselaw.aspx?CaseLawID=211
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3.4.1.  Kľúčové informácie, ktoré treba poskytnúť, keď žiadateľ podáva svoju 
žiadosť

V článku 4 dublinského nariadenia III sa uvádzajú jasné pokyny týkajúce sa informácií, ktoré sa musia 
v tejto fáze poskytnúť. Nezabudnite vysvetliť ciele dublinského nariadenia III a dôsledky podania ďalšej 
žiadosti v inom členskom štáte (pozri oddiel 1.10 Predchádzanie sekundárnym pohybom).

Uistite sa, že žiadateľ rozumie kritériám na určenie zodpovedného členského štátu (viac informácií 
nájdete v prílohe I Kontrolné zoznamy), hierarchii týchto kritérií a rôznym fázam konaniam a ich trvaniu. 
Mali by ste takisto vysvetliť dôsledky presťahovania sa z jedného členského štátu do druhého počas fáz, 
v ktorých sa určuje zodpovedný členský štát a posudzuje sa žiadosť o medzinárodnú ochranu.

Mali by ste informovať žiadateľa, že žiadosť o medzinárodnú ochranu podaná v jednom členskom štáte 
môže viesť k tomu, že tento členský štát sa stane zodpovedným podľa dublinského nariadenia III, aj keď 
takáto zodpovednosť nie je založená na týchto kritériách. Mali by ste poskytnúť aj nejaké informácie 
o dublinskom osobnom pohovore, ak sa tento pohovor uskutoční v neskoršej fáze konania. 

Informujte žiadateľa o dôležitosti predloženia informácií týkajúcich sa prítomnosti rodinných 
príslušníkov, príbuzných alebo akýchkoľvek iných rodinných vzťahov v členských štátoch, ako aj 
o lehotách, v rámci ktorých by bolo potrebné predložiť dožiadanie o prevzatie. Okrem toho požiadajte 
žiadateľa, aby informoval členský štát o tom, či je alebo nie je závislý od niektorého z týchto rodinných 
príslušníkov, príbuzných alebo rodinných vzťahov alebo či je ktorýkoľvek z nich závislý od žiadateľa. 
Napokon informujte o praktických prostriedkoch, ktorými môže žiadateľ takéto informácie predložiť, ak 
ich nemá okamžite k dispozícii. 

Informovanie žiadateľa o možnosti získať pomoc od MVO a iných organizácií môže pomôcť vybudovať 
dôveru. Takéto informácie by mohli zahŕňať možnosť prístupu k nezávislej právnej pomoci, ktorá môže 
žiadateľovi pomôcť zorientovať sa v konaní, zbierať informácie a pripraviť sa na dublinský pohovor.

Mali by ste takisto informovať žiadateľa o skutočnosti, že príslušné orgány členských štátov si o nich môžu 
vymieňať údaje výlučne na účely posúdenia žiadosti o medzinárodnú ochranu, určenia zodpovedného 
členského štátu alebo splnenia ich povinností vyplývajúcich z dublinského nariadenia III. Žiadateľ by mal 
byť informovaný o tom, že má právo na prístup k údajom, ktoré sa ho týkajú, a právo požadovať, aby boli 
tieto údaje opravené, ak sú nepresné, alebo aby boli vymazané, ak sú spracúvané nezákonne.

Žiadateľ musí byť informovaný aj o postupoch pri uplatňovaní práv týkajúcich sa jeho osobných 
údajov vrátane kontaktných údajov príslušných orgánov a vnútroštátnych orgánov na ochranu údajov 
zodpovedných za vybavovanie žiadostí týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

Informujte žiadateľa, že ak nesúhlasí s rozhodnutím o svojom transfere do členského štátu, ktorý 
je určený ako zodpovedný, má možnosť napadnúť rozhodnutie o transfere a prípadne požiadať 
o pozastavenie odovzdania až do rozhodnutia o odvolaní alebo jeho preskúmania. Okrem toho informujte 
žiadateľa, že má právo na právnu pomoc v súvislosti s odvolaním. 
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Informácie potrebné na určenie zodpovedného členského štátu

Je obzvlášť dôležité včas zabezpečiť, aby žiadateľ pochopil potrebu poskytnúť orgánom 
všetky informácie a dostupné podporné dôkazy, ktoré by mohli pomôcť v dublinskom 
konaní. Môže byť užitočné poskytnúť žiadateľovi konkrétne príklady toho, aké typy 
dokumentov alebo informácií možno použiť počas dublinského konania, aby neprehliadol 
určité dokumenty alebo ich neposkytol až v neskoršej fáze. Vysvetlite, že dokumenty 
nemusia byť originály, ale že pre orgány môžu byť užitočné aj fotografie alebo kópie. 

Vysvetlenie dôkazov z databáz (Eurodac/VIS)

Vo väčšine dublinských prípadov na základe vstupu a pobytu získa dublinská jednotka 
dôkazy, ako sú víza, povolenia na pobyt alebo nájdené záznamy v systémoch VIS 
alebo Eurodac. Dublinské jednotky môžu použiť prezentáciu týchto prvkov ako súčasť 
poskytovania informácií a vysvetliť ich význam na určenie zodpovedného členského štátu 
a pokračujúceho konania. Zároveň je takisto dôležité vysvetliť žiadateľovi kritériá rodiny 
a závislosti, ktoré sú relevantné na zabezpečenie celistvosti rodiny v rámci dublinského 
konania.

Pri poskytovaní informácií zvážte svoje situačné povedomie a výber spôsobu komunikácie. 
Prečítajte si viac o metodike v kapitole 2 Metodiky poskytovania informácií. 

Spoločné informačné materiály pre žiadateľov

V dublinskom nariadení III a nariadení Eurodac II sa vyžaduje, aby členské štáty poskytovali informácie 
žiadateľom prostredníctvom spoločných informačných materiálov pripojených k vykonávaciemu 
nariadeniu. V každom informačnom materiáli sa takisto poskytuje vnútroštátnym orgánom priestor na 
zahrnutie relevantných informácií špecifických pre členský štát. Obsah všetkých týchto informačných 
materiálov je uvedený v prílohách k vykonávaciemu nariadeniu, pozri odkazy nižšie. 

Požiadal som o azyl v EÚ – ktorá krajina vybaví moju žiadosť? (príloha 10, časť A) 

Tento informačný materiál obsahuje úvodné informácie o dublinskom konaní vrátane odberu 
odtlačkov prstov a mal by sa poskytnúť všetkým dospelým žiadateľom o medzinárodnú ochranu na 
začiatku konania. 

Som v dublinskom konaní – čo to znamená? (príloha 10, časť B) 

Tento informačný materiál obsahuje podrobnejšie informácie o dublinskom konaní a mal by sa 
poskytnúť dospelým žiadateľom, ktorí sa zúčastňujú dublinského konania. 
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Deti žiadajúce o medzinárodnú ochranu (príloha XI)

Tento informačný materiál obsahuje informácie určené maloletým bez sprievodu vrátane informácií 
o odbere odtlačkov prstov a mal by im byť poskytnutý na začiatku konania.

Odtlačky prstov a Eurodac (príloha XII)

Tento informačný materiál obsahuje informácie o odbere odtlačkov prstov určené osobám, ktoré 
boli zadržané v súvislosti s neoprávneným prekročením vonkajšej hranice.

Odtlačky prstov a Eurodac (príloha XIII)

Tento informačný materiál obsahuje informácie o odbere odtlačkov prstov určené osobám, ktoré sa 
neoprávnene zdržiavajú v členskom štáte.

Zapamätajte si

 ■ Vysvetlite, ako funguje dublinský systém, vrátane kritérií zodpovednosti.

 ■ Vysvetlite dôsledky úteku v súlade s ustanoveniami vo vašom členskom štáte.

 ■ Informujte žiadateľa o jeho právach súvisiacich s údajmi. 

 ■ Informujte o možnosti napadnúť rozhodnutie o transfere, ako aj o dostupnej právnej pomoci.  
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Mahmúd

Mahmúd podáva žiadosť o medzinárodnú ochranu. Počas tohto procesu 
ho sprevádza jeho zástupca, ktorý je prítomný počas konania. Ako úradník 
zodpovedný za podanie žiadosti Mahmúda zaregistrujte všetky jeho 
osobné údaje a v súbore uvidíte, že Mahmúd má strýka v Nórsku.

 ■ Spýtate sa Mahmúda, či by sa chcel zlúčiť so svojím strýkom, či s ním chce žiť. Takisto sa spýtate, či sú 
v Európe ďalší členovia rodiny, ku ktorým by sa mohol chcieť pripojiť.

Preskúmajte možnosti zlúčenia rodiny

 ■ Vysvetlíte Mahmúdovi, že je dôležité poskytnúť dokumenty alebo kópie dokumentov, ktoré môžu 
preukázať rodinné väzby s jeho strýkom. Takisto sa spýtate, či strýko vie, že Mahmúd je v Európe.

Preskúmajte vzťah medzi dieťaťom a príbuzným

 ■ Vysvetlíte Mahmúdovi, že počas konania sa bude priebežne posudzovať jeho najlepší záujem a dublinské 
konanie bude prebiehať podľa jeho najlepšieho záujmu.

Zabezpečte rešpektovanie najlepšieho záujmu dieťaťa

 ■ Vysvetlíte, že keďže sa Mahmúd chce pripojiť k svojmu strýkovi v Nórsku, Bulharsko dožiada Nórsko, aby 
preskúmalo Mahmúdovu žiadosť. Bulharsko tak urobí, pretože rozhodovanie o žiadosti môže zabrať veľa 
času a je dôležité, aby Mahmúd nebol počas tohto obdobia sám a aby Mahmúd a jeho strýko mohli byť čo 
najskôr spolu. Nazýva sa to dublinské konanie.

 ■ V rámci tohto konania budú všetky informácie, ktoré vám Mahmúd oznámil, a dokument o údajoch 
jeho strýka zaslané dublinskej jednotke. Táto jednotka začne konzultácie s Nórskom a podelí sa o všetky 
informácie s nórskou dublinskou jednotkou, aby sa zabezpečilo, že jeho žiadosť bude preskúmaná tam.

 ■ Povedzte takisto Mahmúdovi, že ak zmení názor a nebude sa chcieť stretnúť so svojím strýkom, môže to 
povedať.

Informujte o dublinskom konaní

 ■ Keďže Mahmúd je maloletý, bude mať jeho konanie prioritu. Vysvetlíte, že zlúčenie môže trvať 
niekoľko mesiacov, pretože orgány budú preskúmavať všetky podmienky, a uvediete približné lehoty 
v Mahmúdovom prípade.

 ■ Postup môže byť rýchlejší, ak sú už dostupné všetky informácie. V Mahmúdovom prípade je dôležité 
zhromaždiť všetky dokumenty, ktoré má o svojom strýkovi.

Usmerňujte očakávania o lehotách: uprednostňovanie prípadov detí

 ■ Vysvetlíte Mahmúdovi a zástupcovi, že na to, aby zlúčenie rodiny prebehlo rýchlejšie, môžu požiadať 
o pomoc aj UNHCR, IOM alebo MVO. Zoznam týchto organizácií možno nájsť v informačnom materiáli „Deti 
žiadajúce o medzinárodnú ochranu“. Spýtate sa Mahmúda, či už ten materiál dostal, a ak nie, poskytnete 
ho jemu aj zástupcovi. Vysvetlíte, kde možno nájsť informácie o zozname organizácií. Vysvetlíte takisto, 
ako môžu tieto organizácie pomôcť pri zhromažďovaní potrebných dôkazov na zlúčenie. Poskytnete 
takisto informáciu, že existuje e-mailová adresa, na ktorú možno poslať všetky relevantné dokumenty, ako 
napríklad kópiu dokladu totožnosti jeho strýka alebo dokladu o pobyte v Nórsku.

Poskytnite príslušný informačný materiál
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Rodina Al Hamúd

Rodina Al Hamúd podáva žiadosť o medzinárodnú ochranu. Ako úradník, 
ktorý vybavuje ich žiadosť, im vysvetlíte, že budete s nimi viesť pohovor.

 ■ Vysvetlíte, že podaním žiadosti sa začína aj konanie s názvom dublinské konanie.
 ■ Dublinské konanie predchádza preskúmaniu žiadosti vo veci samej. V dublinskom konaní sa určuje, ktorý 

členský štát by mal preskúmať ich žiadosť o medzinárodnú ochranu. Hoci požiadali o medzinárodnú 
ochranu na Cypre, môže sa stať, že ich žiadosť preskúma iný členský štát, napríklad ak predtým vstúpili 
do inej krajiny, ak im bolo udelené vízum alebo povolenie na pobyt alebo ak požiadali o medzinárodnú 
ochranu v inom členskom štáte.

Vysvetlite začatie dublinského konania

 ■ Všetky tieto podmienky budú preskúmané predtým, ako sa určí, ktorá krajina bude skúmať ich žiadosť. Ak 
sa zistí, že ich žiadosť by mal preskúmať iný členský štát, Cyprus môže začať konzultácie s touto krajinou 
a zariadiť ich transfer do tejto krajiny. Počas tohto konania bude rodina spolu.

Informujte o dublinskom konaní

 ■ Vysvetlíte ich práva a povinnosti na Cypre ako žiadateľov o medzinárodnú ochranu. Deťom sú takisto 
vysvetlené práva, ktoré majú počas konania.

 ■ Pri rozhovore s nimi takisto vysvetlite, že deti by vám mali dať vedieť, ak existujú nejaké dôvody, prečo by 
nechceli, aby sa ich prípady riešili spoločne s rodičmi. Môže sa stať, že by bolo v najlepšom záujme detí 
riešiť prípady oddelene.

Usmerňujte očakávania: veďte pohovor s členmi rodiny oddelene

3.5.  Poskytovanie informácií počas osobného pohovoru a určenie 
zodpovedného členského štátu 

Článok 5 dublinského nariadenia III

Čas potrebný na určenie zodpovedného členského štátu sa môže od prípadu k prípadu značne líšiť, 
hoci v nariadení sa stanovuje, že proces určenia by sa mal uskutočniť čo najskôr. Táto kapitola sa týka 
poskytovania informácií počas dublinského pohovoru, ako aj dodatočných informačných potrieb, ktoré 
môže mať žiadateľ počas rozhodovacieho procesu. Kapitola zahŕňa aj informácie poskytnuté žiadateľovi 
v prípadoch, keď sa členský štát, ktorý uskutočňuje proces určovania zodpovedného členského štátu, 
stane zodpovedným členským štátom. 

Pri vykonávaní dublinského pohovoru v rovnakom čase alebo krátko po podaní žiadosti možno túto 
kapitolu a predchádzajúcu kapitolu o podaní žiadosti čítať spoločne. Je dôležité poznamenať, že 
opakovanie informácií je dôležité na zabezpečenie správneho porozumenia zo strany žiadateľa. 
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3.5.1. Informačný materiál

Ak je žiadateľ plnoletý a už mu bola poskytnutá časť A spoločných informačných materiálov (Požiadal som 
o azyl v EÚ – ktorá krajina vybaví moju žiadosť?), teraz by mohol byť vhodný čas zabezpečiť, aby sa mu 
poskytla aj časť B spoločných informačných materiálov (Som v dublinskom konaní – čo to znamená?). Časť 
B spoločných informačných materiálov je určená pre dospelých žiadateľov, ktorí sú v dublinskom konaní.

Viac informácií o používaní informačných materiálov nájdete v kapitole 2 Metodiky 
poskytovania informácií. 

3.5.2.  Kľúčové informácie, ktoré sa majú poskytnúť počas dublinského 
osobného pohovoru

Počas dublinského pohovoru možno budete chcieť vysvetliť, aká je vaša úloha, a pripomenúť 
žiadateľovi, že v dublinsom konaní sa určuje, ktorá krajina je zodpovedná za posúdenie žiadosti žiadateľa 
o medzinárodnú ochranu. To znamená, že žiadateľ môže byť presunutý z jednej krajiny, v ktorej bola 
žiadosť podaná, do inej krajiny, ktorá je zodpovedná za posúdenie žiadosti. Pripomeňte im aj územnú 
pôsobnosť dublinského nariadenia III, ktoré platí v 31 krajinách.

Vyhraďte si čas na vysvetlenie žiadateľovi, čo sú osobitné potreby, akú pomoc môže žiadateľ dostať, 
ktoré organizácie alebo orgány sú zodpovedné za poskytovanie takýchto služieb a ako k nim môže 
žiadateľ získať prístup. Požiadajte žiadateľa, aby informoval orgány o akýchkoľvek osobitných potrebách, 
ktoré môže mať. 

Môžete takisto žiadateľovi pripomenúť, že účelom dublinského konania je zaručiť, že žiadosť 
o medzinárodnú ochranu bude posúdená vo veci samej orgánom jednej z krajín zúčastňujúcich sa na 
dublinskom systéme, a zabezpečiť, aby žiadateľ nepodával viacnásobné žiadosti vo viacerých krajinách 
s cieľom predĺžiť si pobyt v členských štátoch.

Vysvetlite žiadateľovi, že kým sa nerozhodne o tom, ktorá krajina je zodpovedná za preskúmanie 
jeho žiadosti, orgány nebudú brať do úvahy podrobnosti tejto žiadosti. Žiadatelia, ktorí vám chcú 
povedať o tom, čo sa im stalo v krajine ich pôvodu, môžu byť sklamaní, že sa na to nepýtate. Nezabudnite 
vysvetliť, že sa to bude v plnej miere riešiť, keď bude určená zodpovedná krajina. Nezabudnite poskytnúť 
aj informácie o lehotách v dublinskom konaní (pozri prílohu III Lehoty podľa dublinského nariadenia III).

Pripomeňte žiadateľovi kritériá na určenie zodpovedného členského štátu a ich hierarchiu, najmä 
kritériá rodiny, závislosti a humanitárnu doložku. Upozorňujeme, že ak si žiadateľ neželá byť zlúčený 
s rodinnými príslušníkmi v inom členskom štáte, nemusí sa nevyhnutne stať, že sa žiadosť bude riešiť tam, 
kde sa žiadateľ momentálne nachádza. Môže to byť iný členský štát na základe iných kritérií.

Pripomeňte žiadateľovi, že je dôležité poskytnúť orgánom všetky informácie, ktoré má žiadateľ o 
prítomnosti rodinných príslušníkov alebo príbuzných v ktoromkoľvek z členských štátov. Pripomeňte 
žiadateľovi aj to, že je dôležité poskytnúť akékoľvek ďalšie informácie, o ktorých si žiadateľ myslí, že 
by mohli byť relevantné na určenie krajiny zodpovednej za posúdenie jeho žiadosti. Žiadateľ by mal 
takisto poskytnúť všetky doklady alebo dokumenty, ktorých je držiteľom a ktoré obsahujú relevantné 
informácie. Pripomeňte žiadateľovi, že spolupráca s orgánmi je v najlepšom záujme žiadateľa aj orgánov. 
Pripomeňte žiadateľovi, že je dôležité, aby hovoril pravdivo a odpovedal na všetky otázky podľa svojich 
najlepších schopností. 
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3.5.3. Nepretržitý proces poskytovania informácií

Čas, ktorý uplynie od začiatku dublinského konania, kým sa prijme rozhodnutie o transfere alebo 
kým členský štát, ktorý uskutočňuje proces určovania zodpovedného členského štátu, prevezme 
zodpovednosť, sa môže od prípadu k prípadu značne líšiť. V tejto súvislosti registrácia aj dublinské 
pohovory ponúkajú orgánom štruktúrované možnosti oznamovať žiadateľovi informácie a odpovedať 
na akékoľvek otázky, ktoré môže mať. Ak sa pri týchto príležitostiach podarí vybudovať dôveru medzi 
žiadateľom a orgánom, ako aj inými subjektmi spolupracujúcimi s orgánmi, je pravdepodobnejšie, že 
žiadateľ sa obráti na oficiálne zdroje informácií. Schopnosť žiadateľa osloviť orgány so svojimi otázkami 
počas konania môže závisieť aj od faktorov, ako je napríklad to, či je žiadateľ umiestnený v záchytnom 
centre alebo nie, alebo či má prístup k inej pomoci prostredníctvom právnej pomoci, zástupcov alebo 
organizácií občianskej spoločnosti (OOS).

Niekoľko nápadov, ako nadviazať kontakt so žiadateľmi, nájdete v kapitole 2 Metodiky 
poskytovania informácií. 

3.5.4. Keď je zodpovedným členským štátom členský štát, ktorý uskutočňuje 
proces určovania zodpovedného členského štátu

Dublinské konanie sa nemusí skončiť transferom. Z rôznych dôvodov môže byť zodpovedným členským 
štátom členský štát, ktorý uskutočňuje proces určovania zodpovedného členského štátu. Keď sa tak 
stane, je dôležité informovať žiadateľa o tomto vývoji a o ďalšom postupe v súvislosti s preskúmaním jeho 
žiadosti o medzinárodnú ochranu. V tomto prípade by takisto mohlo byť dôležité informovať žiadateľa o 
dôsledkoch úteku podľa ustanovení platných vo vašom členskom štáte. 

Pri poskytovaní informácií zvážte použitie stručného jazyka a prispôsobenie vašej správy žiadateľovi/
žiadateľom, s ktorým/ktorými komunikujete. Viac si môžete prečítať v kapitole 2 Metodiky poskytovania 
informácií.

Zapamätajte si

 ■ Vysvetlite účel dublinského konania, jeho hlavné fázy a kritériá zodpovednosti

 ■ Vysvetlite, že posudzovanie žiadosti o medzinárodnú ochranu sa začína, keď sa určí, 
ktorý členský štát je zodpovedný, alebo keď žiadateľ po transfere príde do zodpovedného 
členského štátu.

 ■ Pripomeňte žiadateľovi, že je potrebné poskytnúť orgánom informácie a dôkazy, najmä 
o celistvosti rodiny. 

 ■ Buďte vnímavý/á a aktívny/a, pokiaľ ide o akékoľvek osobitné potreby, ktoré môže mať 
žiadateľ.
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Bakary

V prípade Bakaryho sa začalo dublinské konanie. Bakary nepožiadal 
o medzinárodnú ochranu vo Švajčiarsku. Je v uzavretom záchytnom centre 
pre navrátilcov. Bakary sa lieči na astmu a bude potrebovať vrátiť sa na 
konzultáciu o dva mesiace. Bakary vie, že jeho prípad sa týka dublinskej 
jednotky. Chcel by sa dozvedieť o stave svojho konania. 

 ■ Ako úradník dublinskej jednotky poverený prípadom počas tejto konzultácie vysvetlíte Bakarymu, že 
v jeho prípade stále prebieha konanie, a vysvetlíte lehotu, v ktorej dostane odpoveď.

 ■ Vysvetlíte, že Švajčiarsko konzultovalo s Rakúskom a Rakúsko informovalo švajčiarske orgány, že ako 
zodpovedný členský štát na preskúmanie Bakaryho prípadu bolo určené Taliansko. Švajčiarske orgány 
dožiadali Taliansko, aby prijalo Bakaryho späť, a čaká sa na odpoveď z Talianska.

 ■ Môžete zvážiť sprostredkovanie ďalších informácií o stave Bakaryho prípadu vzhľadom na informačné 
potreby žiadateľa.

Poskytnite informácie o stave dublinského prípadu

 ■ Vidíte Bakaryho spis a opýtate sa ho na jeho astmu a liečbu, ktorá sa mu poskytuje. Potom, čo ste si 
ho vypočuli, vysvetlíte Bakarymu, že ak bude presunutý do iného členského štátu, jeho liečba by mala 
pokračovať aj tam, pretože členské štáty musia rešpektovať rovnaké minimálne pravidlá týkajúce sa práv 
žiadateľov.

 ■ Vysvetlíte takisto, že ak by Bakary súhlasil so sprostredkovaním svojich zdravotných údajov Taliansku, 
talianske orgány sa môžu na jeho liečbu vopred pripraviť a od začiatku mu môže byť poskytnutá primeraná 
starostlivosť.

 ■ Je dôležité, aby Bakary poskytol informácie o zdravotných údajoch, aby sa to mohlo vziať do úvahy.

Informujte o právach na lekárske ošetrenie

 ■ Bakary hovorí, že chce ísť do Luxemburska a nechce zostať vo Švajčiarsku. Bakarymu vysvetlíte, že je 
dôležité počkať na výsledok konania. Ak Bakary odíde do iného členského štátu, môže byť poslaný späť do 
členského štátu zodpovedného za jeho žiadosť.

Usmerňujte očakávania: dôsledky odchodu do iného členského štátu

 ■ Spýtate sa Bakaryho, či informáciám porozumel. Bakarymu poskytnete aj informačný materiál s názvom 
„Som v dublinskom konaní – čo to znamená?“ a vysvetlíte mu, že všetky informácie o postupe sú uvedené 
v informačnom materiáli a on v ňom môže nájsť zoznam organizácií, ktoré poskytujú pomoc, a ukážete mu 
stránku, na ktorej je uvedený zoznam.

Poskytnite príslušný informačný materiál



Súbor praktických príručiek | Poskytovanie informácií v rámci dublinského konania

52

Svetlana

Svetlana je v záchytnom centre v Poľsku. Jej matka bola nedávno prijatá 
do nemocnice v Nemecku. Prostredníctvom svojho zástupcu mala 
Svetlana možnosť získať dokumentáciu o zdravotnom stave svojej matky 
a následnej starostlivosti, ktorá jej musela byť poskytnutá po odchode 
z nemocnice. Svetlana sa pýta na stav konania v jej veci a chce vedieť, kedy 
sa bude môcť pridať k svojej matke.

 ■ Ako úradník poverený prípadom v záchytnom centre vysvetlíte Svetlane, že jej prípad je teraz predmetom 
dublinského konania. Poľsko teraz konzultuje s Nemeckom a Poľsko žiada Nemecko, aby prevzalo 
zodpovednosť za prípad Svetlany vzhľadom na situáciu matky. Môžete sa opýtať na zdravotný stav jej 
matky a Svetlana vám vysvetlí, že jej matka je teraz v nemocnici a keď opustí nemocnicu, bude sa o ňu 
musieť postarať.

Poskytnite informácie o stave dublinského konania

 ■ Vysvetlíte, že v jej prípade môže pomôcť, ak sa lekársky posudok predloží nemeckým orgánom. Budú 
musieť preskúmať všetky okolnosti, a preto potrebujú všetky dokumenty, ktoré môžu poskytnúť 
informácie o zdravotnom stave matky, ich vzťahu a schopnosti Svetlany postarať sa o matku.

Poskytnite podporu pri zhromažďovaní a predkladaní príslušných dokumentov

 ■ Spýtate sa Svetlany, či informáciám porozumela. Svetlana prikývne, no na jej tvári si všimnete zaváhanie. 
Zopakujete všetky informácie, pomaly a jednoduchšími slovami. Navrhnete Svetlane, aby spoločne s vami 
vytvorila zoznam typov dokumentov, ktoré môže predložiť orgánom na pomoc v jej prípade.

 ■ Znova sa pýtate, či Svetlana pochopila informáciu. Svetlana pôsobí sebaistejšie a zhrnie, čo bolo 
povedané, a povie vám, aké dokumenty predloží.

Verify understanding

 ■ Poskytnete Svetlane informačný materiál „Som v dublinskom konaní – čo to znamená?“, v ktorom sú 
opísané všetky informácie uvedené úradníkom povereným prípadom, ako aj informácie o tom, kde môže 
Svetlana požiadať o ďalšie informácie.

Poskytnite príslušný informačný materiál
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3.6.  Poskytovanie informácií pri informovaní žiadateľa o 
rozhodnutí o transfere 

Článok 26 dublinského nariadenia III

Rozhodnutie o transfere žiadateľa sa prijme, keď iný členský štát prijme dožiadanie o prevzatie štátneho 
príslušníka tretej krajiny alebo osoby bez štátnej príslušnosti podľa dublinského nariadenia III alebo 
dožiadanie o ich prijatie späť. Tento oddiel sa zaoberá poskytovaním informácií v tejto fáze a oznámením 
rozhodnutia dotknutej osobe. 

Rozhodnutie o transfere môže žiadateľ považovať buď za pozitívny, alebo negatívny krok v závislosti 
od svojej osobnej situácie. Osoba, ktorá dostane rozhodnutie o transfere, ktoré jej umožní zlúčiť sa 
s rodinnými príslušníkmi, bude pravdepodobne šťastná a bude si priať rýchle odovzdanie. 

V závislosti od okolností možno rozhodnutie o transfere osoby do zodpovedného 
členského štátu vnímať buď s očakávaním, alebo so sklamaním. Na zabezpečenie 
úspešného transferu a účinného prístupu žiadateľa ku konaniu o azyle v zodpovednom 
členskom štáte bude kľúčové zabezpečiť, aby mali žiadatelia dostatok informácií na 
pochopenie rozhodnutia a nadchádzajúceho konania. 

3.6.1.  Kľúčové informácie, ktoré treba poskytnúť pri informovaní žiadateľa 
o rozhodnutí o transfere

Uistite sa, že žiadateľ rozumie tomu, prečo a na základe akých kritérií bol iný členský štát určený ako 
zodpovedný za posúdenie jeho žiadosti o medzinárodnú ochranu, a že tento proces sa začne po jeho 
transfere do zodpovedného členského štátu.

Je dôležité oznámiť žiadateľovi, že všetky členské štáty sú viazané pravidlami dohodnutými na úrovni 
EÚ alebo uplatňujú podobné vnútroštátne pravidlá, pokiaľ ide o práva žiadateľa vo veciach, ako je 
ubytovanie a iné základné potreby, a takisto pokiaľ ide o povinnosti žiadateľa.

Prediskutujte so žiadateľom, či sa chce odvolať proti rozhodnutiu o transfere, aby získal nejaké 
informácie o možnom pokračovaní prípadu. Žiadateľa by ste mali vždy informovať o zákonných 
opravných prostriedkoch, ktoré má k dispozícii, o lehotách vrátane prípadného práva požiadať o odkladný 
účinok. Objasnite žiadateľovi, že ak sa proti rozhodnutiu neodvolá, stane sa vykonateľným po uplynutí 
lehôt týkajúcich sa odvolania.

Mali by ste takisto žiadateľovi pripomenúť jeho právo na právnu pomoc, kontaktné údaje osôb alebo 
subjektov, ktoré môžu takúto právnu pomoc poskytnúť, a praktické kroky potrebné na získanie takejto 
podpory.

S ohľadom na praktické okolnosti odovzdania informujte žiadateľa o lehotách na uskutočnenie transferu 
a, ak je to možné, uveďte časový rámec akýchkoľvek nadchádzajúcich stretnutí. Zdôraznite dôležitosť 
spolupráce s orgánmi a možné dôsledky, ak tak neurobí.

Nezabudnite zvážiť konkrétnu situáciu žiadateľa, s ktorým komunikujete, a prispôsobiť 
tomu svoju správu. Je takisto dôležité uvedomiť si, ako môžu kultúrne rozdiely ovplyvniť 
komunikáciu. Viac si môžete prečítať v kapitole 2 Metodiky poskytovania informácií.
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Osvedčený postup 

Žiadateľ, ktorý sa podrobuje lekárskej starostlivosti, sa niekedy bude obávať, či mu bude po 
transfere do iného členského štátu umožnené pokračovať v liečbe. Včasné informovanie žiadateľa 
o súhlase, ktorý sa vyžaduje na prenos lekárskych informácií do prijímajúceho členského štátu, 
a o tom, že toto ustanovenie má pomôcť žiadateľovi získať kontinuálnu zdravotnú starostlivosť 
v prijímajúcom členskom štáte, môže žiadateľa upokojiť.

Zapamätajte si

 ■ Vysvetlite dôvody rozhodnutia o transfere. 

 ■ Pripomeňte žiadateľovi, že všetky členské štáty sú viazané spoločne dohodnutými 
ustanoveniami CEAS.

 ■ Prediskutujte so žiadateľom, či sa chce proti rozhodnutiu o transfere odvolať.

 ■ Vysvetlite, aká právna pomoc je k dispozícii a ako sa k nej môže žiadateľ dostať.

 ■ Informujte o lehotách a praktických prvkoch transferu. 
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Bakary

V Bakaryho prípade bolo vydané rozhodnutie o transfere. Ste úradníkom 
povereným prípadom, ktorý má informovať Bakaryho o rozhodnutí o 
transfere.

 ■ Pred informovaním Bakaryho skontrolujte jeho súbor, aby ste zistili, či má nejaké osobitné potreby a ako 
ich treba riešiť. Informujete ho o výsledku dublinského konania, vysvetlíte, prečo bolo vedené, aký je 
výsledok a čo bude nasledovať a aké sú jeho práva a povinnosti.

Vysvetlite rozhodnutie o transfere do zodpovedného členského štátu

 ■ Vysvetlíte, že ako členský štát zodpovedný za posúdenie jeho žiadosti o medzinárodnú ochranu bolo 
určené Taliansko. Vzhľadom na informačné potreby Bakaryho sa môžete rozhodnúť oznámiť ďalšie 
podrobnosti o tom, ako prebiehalo dublinské konanie.

Explain the process of the determination of the responsible Member State

 ■ Vysvetlíte, že Švajčiarsko sa rozhodlo presunúť Bakaryho do Talianska. Presun sa uskutoční do šiestich 
mesiacov. Taliansko preskúma Bakaryho žiadosť a Bakary by mal dostať primerané ubytovanie 
a starostlivosť v Taliansku. Jeho liečba by mala pokračovať aj v Taliansku. Pýtate sa Bakaryho, či chce ísť do 
Talianska. Bakary hovorí, že áno.

Usmerňujte očakávania: transfer do zodpovedného členského štátu

 ■ Bakarymu vysvetlíte, že sa môže odvolať proti rozhodnutiu o transfere do Talianska, a oznámite mu lehotu 
na podanie odvolania.

 ■ Vysvetlíte, ako (a kde) môže Bakary požiadať o právne poradenstvo, ak by sa chcel odvolať. Vysvetlíte, 
že právna pomoc je bezplatná a že odvolanie proti rozhodnutiu o transfere môže prerušiť lehotu na 
odovzdanie. Ak má rozhodnutie o transfere odkladný účinok, Bakary nemôže byť odovzdaný do Talianska, 
kým sa čaká na rozhodnutie o odvolaní. Bakarymu je takisto vysvetlené, ako dlho môže trvať konanie 
o odvolaní vo Švajčiarsku.

Informujte o práve odvolať sa proti rozhodnutiu

 ■ Spýtate sa Bakaryho, či súhlasí so sprostredkovaním svojich zdravotných údajov Taliansku. Ubezpečíte 
ho, že to Taliansku pomôže pokračovať v jeho liečbe v Taliansku a môže to pomôcť talianskym orgánom 
pripraviť jeho prijatie. Bakary s tým súhlasí.

Požiadajte o súhlas so sprostredkovaním zdravotných údajov

 ■ Vysvetlíte, že transfer je bezplatný. Oznámite všetky informácie o plánovanom čase Bakaryho cesty 
do Talianska a všetky podrobnosti o eskorte na letisko. Takisto mu poviete, že je dôležité pri transfere 
spolupracovať. Bude vydaný cestovný doklad a talianske orgány počkajú na Bakaryho príchod na letisko.

 ■ Uvediete aj praktické informácie o veciach, ktoré si môže Bakary vziať so sebou na palubu, a požiadate 
Bakaryho, aby to zohľadnil pri balení batožiny, napr. ak si so sebou na palubu musí vziať lieky. Švajčiarske 
orgány takisto zabezpečia, aby Bakarymu dodali dostatok liekov na jeho astmu.

 ■ Poviete Bakarymu, aby si zbalil batožinu podľa počasia v Taliansku, pretože bude presunutý do záchytného 
centra na juhu, kde je zvyčajne teplo a slnečno.

Informujte o cestovných opatreniach
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Mahmúd

Mahmúd a jeho opatrovník čakajú, kým im oznámite rozhodnutie 
o transfere.

 ■ Spôsobom, ktorý je vhodný pre deti, vysvetlíte Mahmúdovi a jeho opatrovníkovi, že Bulharsko požiadalo 
Nórsko, aby prevzalo zodpovednosť za Mahmúdovu žiadosť o medzinárodnú ochranu. Nórsko žiadosť prijalo. 
To znamená, že Mahmúd pocestuje do Nórska k svojmu strýkovi, kde bude jeho žiadosť preskúmaná.

 ■ Spýtate sa Mahmúda, či rozumie tomu, čo to znamená.

Vysvetlite výsledok dublinského konania

 ■ Zdá sa, že Mahmúd je veľmi nadšený zo zlúčenia so svojím strýkom. Všimnete si šťastie na Mahmúdovej 
tvári, ale kreatívnym spôsobom sa pýtate, či chce ísť k svojmu strýkovi. Mahmúd hovorí áno. Takisto 
poviete Mahmúdovi, že v prípade, že si to neskôr rozmyslí, môže podať odvolanie proti rozhodnutiu, 
a potom mu vysvetlíte lehotu na podanie odvolania.

Informujte o práve odvolať sa proti rozhodnutiu o transfere

 ■ Potom vysvetlíte, ako Mahmúd pocestuje z Bulharska do Nórska. Mahmúd bude cestovať letecky. 
Bulharsko kúpi letenku pre Mahmúda. Mahmúd nebude počas tejto cesty sám, zo záchytného centra do 
Nórska ho bude sprevádzať jeho opatrovník. Zo Sofie budú letieť do Osla. Bude to dlhý let, takže Mahmúd 
si môže vziať so sebou knihu alebo telefón, aby si mohol počas cesty čítať alebo počúvať hudbu.

Usmerňujte očakávania: cestovné opatrenia

 ■ Vysvetlíte takisto, že keď dorazia do Osla, Mahmúda bude čakať na letisku jeho strýko. Prítomní budú aj 
zástupcovia nórskej polície a rozhodujúceho orgánu. Mahmúd bude mať v Nórsku ďalšieho opatrovníka, 
ktorý ho bude takisto čakať na letisku. Polícia tam bude, aby zaistila Mahmúdovu bezpečnosť. Odvezú 
Mahmúda na azylový úrad, kde môže podať žiadosť, a odoberú mu odtlačky prstov. Mahmúdovi sa 
vysvetľuje, že toto konanie bude rovnaké, aké zažil v Bulharsku. Sprevádzať ho bude strýko a jeho nový 
zástupca, ktorý mu môže v konaní pomáhať a odpovedať mu na otázky.

Usmerňujte očakávania: príchod do zodpovedného členského štátu

3.7. Poskytovanie informácií o transfere

Článok 29 dublinského nariadenia III

Posledným krokom dublinského konania je transfer žiadateľa do iného členského štátu. Tento oddiel sa 
zaoberá poskytovaním informácií štátnym príslušníkom tretích krajín a osobám bez štátnej príslušnosti 
počas tejto poslednej fázy konania. Dublinské nariadenie III poskytuje všeobecnú lehotu šesť mesiacov 
od prijatia dožiadania o prevzatie alebo dožiadania o prijatie späť až do vykonania transferu. Za určitých 
okolností môže byť táto lehota ešte dlhšia. 
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V závislosti od okolností prípadu môže byť transfer do zodpovedného členského štátu 
vnímaný buď s očakávaním, alebo so sklamaním. Na zabezpečenie úspešného transferu 
a účinného prístupu žiadateľa ku konaniu o azyle v zodpovednom členskom štáte bude 
kľúčové zabezpečiť, aby mali žiadatelia dostatok informácií o transfere. 

3.7.1. Kľúčové informácie, ktoré je potrebné poskytnúť pri príprave transferu

Keď pripravujete samotný transfer, hneď ako sa rozhodnutie o transfere stane vykonateľným, 
nezabudnite poskytnúť v počiatočnom štádiu čo najviac praktických podrobností o opatreniach 
týkajúcich sa transferu. Zvážte poskytnutie praktických rád žiadateľovi o tom, čo si má zbaliť do príručnej 
tašky pri transfere. Pripomeňte žiadateľovi, že členský štát uhradí náklady na transfer.

Najmä ak sa žiadateľ zdráha alebo je proti transferu, pripomeňte mu, že ho presúvajú do krajiny, ktorá je 
viazaná rovnakými minimálnymi normami na poskytovanie ochrany. Informujte žiadateľa o dôsledkoch 
úteku v súlade s vašou vnútroštátnou praxou. 

Nezabudnite si overiť, či žiadateľ porozumel informáciám, ktoré ste mu poskytli. Viac si 
môžete prečítať v kapitole 2 Metodiky poskytovania informácií. 

Osvedčený postup

Kontinuita starostlivosti a zdravotné údaje žiadateľov

Informácie o akýchkoľvek osobitných potrebách presunutej osoby, ktoré by mohli zahŕňať 
informácie o jej fyzickom alebo duševnom zdraví, by sa mali oznámiť prijímajúcemu členskému 
štátu, pokiaľ s tým žiadateľ poskytne svoj výslovný súhlas. 

Žiadatelia sa môžu obávať, či zdravotná starostlivosť, ktorú dostávajú v členskom štáte, v ktorom sa 
nachádzajú, bude pokračovať aj po transfere. Včasné informovanie žiadateľov o potrebe ich súhlasu 
s oznámením zdravotných údajov prijímajúcemu členskému štátu môže takisto poskytnúť príležitosť 
vysvetliť, že tieto údaje sa budú vymieňať práve s cieľom zabezpečiť kontinuitu ich lekárskej 
starostlivosti. To môže prispieť k budovaniu dôvery a zníženiu úzkosti medzi žiadateľmi. 

Informácie o tom, čo si zbaliť

Pre žiadateľa môže byť užitočné poskytnúť mu niekoľkých základných rád, čo si zbaliť a najmä čo si 
vziať so sebou do príručnej tašky, ktorú má žiadateľ k dispozícii počas cesty. Môže sa to týkať liekov, 
oblečenia primeraného aktuálnemu počasiu v destinácii a podobných vecí. 

Informácie o tom, čo môžete očakávať po transfere 

Informovanie žiadateľa o tom, čo môže očakávať v členskom štáte, do ktorého bude presunutý, 
môže prispieť k zníženiu stresu a úzkosti u žiadateľa, ako aj k vybudovaniu dôvery. Platí to 
najmä v zriedkavých prípadoch dobrovoľných transferov, keď sa so žiadateľom nestretnú orgány 
prijímajúceho členského štátu, ale skôr sa od neho očakáva, že ich vyhľadá, aby získal prístup ku 
konaniu o azyle.



Súbor praktických príručiek | Poskytovanie informácií v rámci dublinského konania

58

Zapamätajte si

 ■ Poskytnite čo najviac praktických informácií. 

 ■ Pripomeňte žiadateľovi, že je presúvaný do krajiny viazanej rovnakými minimálnymi 
normami ochrany.  
 

Mahmúd

Deň pred transferom, ako prijímací úradník, pripomínate Mahmúdovi  
podrobnosti týkajúce sa jeho cesty do Nórska. 

 ■ Mahmúd je z transferu veľmi nadšený a šťastný. Ukáže vám svoju batožinu, ktorá je plná teplého 
oblečenia. Hovorí, že mu ich poslal strýko, pretože v Nórsku je zima.

Zabezpečte ochotu cestovať

 ■ Pripomeňte Mahmúdovi, že ho ráno odvezú na letisko a jeho zástupca ho bude sprevádzať. Počas letu 
dostane aj raňajky a nejaké občerstvenie. Môže si so sebou vziať hračky či knihy alebo sa v lietadle môže 
hrať na telefóne.

Pripomeňte mu podrobnosti týkajúce sa cesty: let, načasovanie, batožina
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Bakary

Deň pred transferom do Talianska vás chce Bakary vidieť. Vysvetľuje vám, 
že nechce ísť do Talianska, chce zostať vo Švajčiarsku.

 ■ Spýtate sa ho, prečo nechce ísť do Talianska. V Bakaryho spise vidíte, že nepodal odvolanie proti 
rozhodnutiu o svojom transfere do Talianska a predtým nevyjadril žiadne obavy týkajúce sa odovzdania. 
Preto si všimnete zmenu a chcete pochopiť, čo sa stalo. Všimli ste si aj Bakaryho správanie. Je nervózny 
a pôsobí veľmi zmätene.

Zabezpečte ochotu cestovať

 ■ Bakary opakuje, že chce zostať vo Švajčiarsku. Uisťujete Bakaryho, že je normálne byť trochu nervózny 
pred akoukoľvek cestou, ale mohlo by Bakarymu pomôcť, keby sa podelil svoje obavy.

 ■ Bakary hovorí, že jeho kamarát je v Taliansku a vystrašil ho a on teraz nechce ísť do Talianska. Jeho 
kamarát ho vystrašil tým, že mu povedal, že nedostane ubytovanie a nedostane žiadnu stravu. Jeho 
kamarát žije na ulici. Bakary sa takisto obáva o svoju astmu, pretože si myslí, že sa bude zhoršovať a že 
nedostane žiadnu liečbu.

Požiadajte žiadateľa, aby sa podelil o svoje obavy

 ■ Pozorne počúvate Bakaryho a kladiete otázky o jeho kamarátovi a jeho situácii v Taliansku. Zaznamenáte 
si Bakaryho obavy a zamyslíte sa nad nimi.

 ■ Z Bakaryho vyjadrenia ste pochopili, že Bakaryho kamarát sa v Taliansku zdržiava neoprávnene a skrýva sa 
pred orgánmi. Vysvetlíte Bakarymu, že ste pochopili jeho obavy.

Počúvajte a pochopte obavy žiadateľa

 ■ Bakarymu vysvetlíte, že ako žiadateľ o medzinárodnú ochranu má právo na ubytovanie a stravu.
 ■ Vysvetlíte Bakarymu, že bude mať takisto právo na zdravotnú starostlivosť, a ukážete mu štandardný 

formulár na výmenu zdravotných údajov pred dublinským transferom, ktorý bol odovzdaný talianskym 
orgánom pri príprave transferu.

Usmerňujte očakávania: príchod do zodpovedného členského štátu

 ■ Všimnete si Bakaryho reč tela a uvidíte, že Bakary vyzerá menej nervózne. Uisťujete Bakaryho, že všetko 
bude v poriadku. Kópiu týchto dokumentov dáte Bakarymu a vysvetlíte mu, že bude mať na svoje náklady 
aj právo na právneho zástupcu, ktorý mu môže pomôcť v konaní v Taliansku, a má právo na bezplatné 
právne a procesné informácie v konaní na prvom stupni.

Pozorujte reč tela a reagujte na ňu

 ■ Pýtate sa Bakaryho, či rozumel všetkým informáciám a či má nejaké otázky. Pýtate sa ho aj na to, ako sa 
teraz cíti, keď odchádza do Talianska. Takisto mu povedzte, že ak bude mať ďalšie otázky, môže sa na vás 
ešte obrátiť. Hovorí, že už je pokojný, a ďakuje vám za vašu pomoc.

Overte si porozumenie
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4.  Bežné mylné predstavy a protiargumenty

Dublinský systém je pomerne zložitý a pri jeho praktickom vykonávaní závisí od spolupráce medzi 
orgánmi v rôznych členských štátoch. Ako je uvedené v predchádzajúcich kapitolách tejto príručky, 
do poskytovania informácií o dublinskom systéme je zapojených veľa rôznych subjektov vo všetkých 
členských štátoch. Tieto faktory v kombinácii s fámami a informáciami, ktoré sa šíria medzi žiadateľmi 
osobne alebo prostredníctvom sociálnych médií, môžu viesť k tomu, že žiadatelia dostanú nesprávne 
alebo zavádzajúce informácie o fungovaní systému. 

V tejto kapitole sa skúmajú niektoré bežné mylné predstavy, ktorých by ste si mali byť vedomý/á, spolu 
s protiargumentmi, aby ste mohli zabezpečiť, že žiadatelia dostanú presné informácie o týchto témach. 
Majte na zreteli, že by ste nemali čakať, kým sa objaví mylná predstava, ale radšej sa snažte konať 
preventívne a ubezpečiť sa, že žiadateľ správne pochopil tieto prvky. 

Mylné predstavy týkajúce sa určenia zodpovedného členského štátu 

Dublinský postup 
znamená ísť domov

Dublinské nariadenie III znamená priamy transfer do 
krajiny pôvodu.

 ■ Musíte vysvetliť ciele dublinského nariadenia III a jeho základné zásady. Niektoré členské 
štáty možno považovať za „prístavy návratu“ jednoducho z dôvodu ich geografickej 
polohy alebo dokonca historických udalostí. Ak hovoríte so žiadateľom pred dublinským 
pohovorom, je obzvlášť dôležité, aby ste vysvetlili fázy konania vrátane toho, čo sa 
práve deje. Ubezpečte sa, že žiadateľ chápe, že dublinské transfery sa uskutočňujú iba 
medzi členskými štátmi a že všetky členské štáty sú viazané spoločnými pravidlami na 
zabezpečenie základných potrieb žiadateľov o medzinárodnú ochranu.

Orgány používajú naše 
informácie proti nám

Vnútroštátne orgány vypočúvajú žiadateľov 
a zhromažďujú informácie s cieľom použiť tieto 
informácie proti nim.

 ■ Vysvetlite, že dublinský postup nie je nástrojom na vrátenie žiadateľov do ich krajín 
pôvodu. Nezabudnite vysvetliť svoju úlohu a pre koho pracujete. Vysvetlite, prečo sa 
informácie zhromažďujú. Zhromažďovanie informácií je určené na poskytnutie pomoci 
a podpory, ktorú žiadateľ potrebuje, ako aj na správne určenie zodpovedného členského 
štátu. Nedôvera voči autoritám vytvára tajnostkárske správanie a komplikuje postup.
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Bez dokladu totožnosti 
nie je možný transfer

Ak žiadateľ nemá doklady totožnosti, nemožno ho 
presunúť do zodpovedného členského štátu.

 ■ Vysvetlite, že doklady totožnosti môžu byť užitočné napríklad na vytvorenie rodinných 
väzieb a určenie zodpovedného členského štátu. Presun žiadateľa do iného členského štátu 
je stále možný, aj keď orgány členského štátu nemajú doklady totožnosti žiadateľa.

Dublinský postup sa týka 
len celistvosti rodiny

Rozsah pôsobnosti dublinského nariadenia III sa 
vzťahuje len na zlúčenie rodín.

 ■ Vysvetlite, že hlavným cieľom dublinského nariadenia III, ako aj kritérií, ktoré sa používajú, 
je určiť členský štát, ktorý je zodpovedný za preskúmanie žiadosti.

Dublinský postup sa 
vzťahuje na osoby, ktorým 

sa poskytla ochrana
Dublinské nariadenie III sa vzťahuje aj na osobu, 
ktorej sa poskytla medzinárodná ochrana.

 ■ Vysvetlite, že dublinské nariadenie III sa nevzťahuje na osoby, ktoré už získali medzinárodnú 
ochranu v inom členskom štáte. To však neznamená, že osoba, ktorej sa poskytla 
medzinárodná ochrana, má neobmedzené právo cestovať alebo sa zdržiavať v iných 
členských štátoch.

Keďže tu žijú moji 
súrodenci, môžem 
automaticky zostať

Moji súrodenci už žijú v členskom štáte, v ktorom sa 
nachádzam, a preto je tento členský štát zodpovedný 
bez ohľadu na to, čo sa stalo.

 ■ Vysvetlite dublinské konanie a najmä príslušné kritériá rodiny.

Lehoty začínajú 
plynúť, keď poskytnem 

informácie orgánom

Lehoty na to, aby dublinská jednotka dožiadala iný 
členský štát o prevzatie mojej žiadosti, začínajú plynúť, 
keď ja (žiadateľ) poskytnem orgánom informácie, ktoré 
preukazujú, kde sa nachádzajú moji rodinní príslušníci.

 ■ Informujte žiadateľa, že lehoty v súvislosti s dublinským nariadením sa počítajú odo dňa 
podania žiadosti. Oznámte žiadateľovi, aký je tento dátum v jeho prípade a kedy uplynú 
príslušné lehoty.
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Mylné predstavy týkajúce sa organizačných aspektov

Orgány a súdy 
sú rovnaké

Medzi rozhodujúcimi orgánmi a súdmi nie je žiadny 
rozdiel.

 ■ Vysvetlite, čo znamená možnosť účinného opravného prostriedku na súde a aký je rozdiel 
medzi orgánom a súdom. Pamätajte, že v krajinách na celom svete, kde je nezávislosť 
súdnictva slabá alebo neexistuje, môže byť potrebné vysvetliť pojem nezávislých súdov. 
Vysvetlite, že žiadateľ bude mať počas súdneho konania prístup k právnej pomoci.

Na dublinskom postupe 
sa zúčastňujú iba štáty EÚ

Na dublinskom systéme sa zúčastňujú iba členské 
štáty Európskej únie.

 ■ Všetky členské štáty Európskej únie sú skutočne súčasťou dublinského systému, ale zahŕňa 
aj štyri pridružené krajiny (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko).

Na dublinskom postupe 
sa zúčastňujú všetky 

európske krajiny
Na dublinskom systéme sa zúčastňuje každá 
európska krajina.

 ■ Hoci je pravda, že všetky členské štáty Európskej únie, ako aj štyri pridružené krajiny (Island, 
Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko) sú súčasťou dublinského systému, existuje niekoľko 
európskych krajín, najmä na západnom Balkáne, ktoré nie sú súčasťou dublinského 
systému. Od vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie už ani Spojené kráľovstvo 
nie je súčasťou dublinského systému.

Mylné predstavy týkajúce sa osobitných potrieb

Keď dovŕšim 18 rokov, 
bude sa so mnou 
zaobchádzať ako 

s dospelým

V súčasnosti som maloletý, ale čoskoro dovŕšim 18 
rokov a potom sa so mnou bude v rámci dublinského 
konania zaobchádzať ako s dospelým.

 ■ Ak ste boli maloletý/á, keď ste prvýkrát podali žiadosť o ochranu v členskom štáte, 
budete sa stále považovaž za maloletého/ú, pokiaľ ide o kritériá používané na určenie 
zodpovedného členského štátu, aj keď dovŕšite 18 rokov. Majte na zreteli, že toto 
ustanovenie sa vzťahuje na hlavné kritériá zodpovednosti podľa kapitoly III dublinského 
nariadenia III. Ak by sa mohla uplatniť závislosť alebo použitie humanitárnej doložky, 
namiesto toho sa zohľadní aktuálny vek žiadateľa. Hoci určenie zodpovedného členského 
štátu bude vychádzať z jeho veku v čase podania žiadosti, môže sa s ním zaobchádzať ako 
s dospelým, pokiaľ ide napríklad o určité procesné záruky, ako aj praktické opatrenia počas 
transferu.
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5. Inšpirácia: dodatočné informačné kanály

Udržiavanie kontaktu so žiadateľom počas celého dublinského konania je dôležité, aby bolo možné 
zhromaždiť všetky priamo alebo nepriamo dostupné dôkazy, dodržať lehoty, určiť zodpovedný 
členský štát a zabezpečiť transfer. Dôležitým prvkom pri znižovaní stresu, podpore dôvery v orgány 
a zabezpečovaní dodržiavania stanovených postupov môže byť aj zabezpečenie toho, aby žiadateľ mohol 
počas tohto obdobia dostávať odpovede na svoje otázky.

V tejto kapitole sú uvedené inšpiratívne tipy a nápady týkajúce sa rôznych spôsobov, ktoré môžu orgány 
členských štátov zvážiť, ako zostať v kontakte so žiadateľom alebo mu zostať prístupné počas dublinského 
konania, a aspekty, ktoré by sa mohli zvážiť pri rôznych možnostiach. 

5.1. Schopnosť nájsť žiadateľa/skontaktovať sa so žiadateľom

Ak sa žiadateľ čo najskôr informuje o tom, že jeho kontaktné údaje a aktuálna poloha by mali byť presné, 
dostupné orgánom a obnovené po každej zmene, môže to uľahčiť  udržanie kontaktu so žiadateľmi. 
Vysvetliť žiadateľovi, prečo je potrebné, aby sa s ním orgány mohli skontaktovať, by takisto mohlo 
pomôcť zabezpečiť, aby žiadatelia pochopili, prečo je dôležité poskytnúť tieto informácie. Žiadateľovi sa 
takisto musí poskytnúť jednoduchý spôsob, ako sa skontaktovať s orgánmi, aby mu v prípade potreby 
poskytli tieto aktualizované informácie.

Spôsob, akým bude každý členský štát udržiavať kontakt so žiadateľom, bude závisieť od štruktúry 
príslušného vnútroštátneho orgánu, spôsobu ubytovania žiadateľa, dostupného personálu, technického 
vybavenia a zdrojov. 

Možno takisto poznamenať, že niektorí žiadatelia nemajú prístup k mobilnému telefónu, ešte menej 
k smartfónu s prístupom na web, e-mailu, sociálnym médiám či aplikáciám. K uľahčeniu kontaktu môže prispieť 
aj nájdenie praktických spôsobov na prekonanie takýchto prekážok v komunikácii medzi orgánmi a žiadateľom. 

5.2. Ďalší priamy kontakt medzi žiadateľom a orgánom

Umožniť žiadateľovi požiadať o stretnutie s orgánmi zodpovednými za jeho dublinské konanie by mohlo 
byť spôsobom výmeny dodatočných informácií a zodpovedania otázok, ktoré by žiadateľ mohol mať. 
Stretnutia organizované v osobnom formáte v priestoroch orgánu alebo prostredníctvom digitálnych 
prostriedkov by si pravdepodobne vyžadovali prítomnosť tlmočníkov. To umožní žiadateľovi plne sa 
vyjadriť a správne porozumieť orgánom. Pri plánovaní akéhokoľvek stretnutia by sa mala venovať 
pozornosť aj všetkým osobitným potrebám, ktoré žiadateľ môže mať. To by si teda vyžadovalo určitý 
stupeň plánovania a organizovania, čo by sa mohlo ukázať ako dosť náročné na zdroje. 

Ďalšou otázkou, ktorú treba zvážiť pri ponúkaní takejto možnosti žiadateľom, je, či osoba zastupujúca 
na týchto stretnutiach orgán bude mať prístup k spisu žiadateľa a bude o ňom vedieť. Tým by sa určilo, 
či je žiadateľ schopný klásť najmä otázky všeobecnejšej povahy alebo či je žiadateľ schopný klásť otázky 
priamo súvisiace s jeho prípadom. 
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Niektoré ďalšie informácie o tejto téme nájdete v kapitole 2 Metodiky poskytovania 
informácií.

Osobné stretnutia s orgánmi 

 Poskytnúť žiadateľovi možnosť stretnúť sa osobne v priestoroch orgánu alebo 
záchytného centra môže ponúknuť spôsob, ako počas dublinského konania udržať 
kontakt. Krátke osobné stretnutie by pravdepodobne stačilo na výmenu informácií 
o prípade, umožnilo žiadateľovi predložiť ďalšie dôkazy alebo objasniť prípadné 

nezrovnalosti. Počas pobytu žiadateľa v priestoroch orgánu môžu videá a iné audiovizuálne materiály 
poskytnúť dodatočné informácie. Tieto osobné stretnutia by si prirodzene vyžadovali aj to, aby sa žiadateľ 
mohol dostať do priestorov orgánu. Vytvorenie asistenčných pracovísk v regionálnych centrách, kde sa 
nachádza veľa žiadateľov, by mohlo byť jedným zo spôsobov, ako zmierniť problémy súvisiace so 
vzdialenosťou od ústredného orgánu.

Praktický príklad

Spôsobom, ako zorganizovať tieto osobné stretnutia, je mať zorganizované otváracie hodiny, 
napríklad na týždennej báze, špeciálne na poskytovanie informácií (napr. každý štvrtok od 10.00 h 
do 11.00 h). Žiadatelia sa môžu hanbiť požiadať o naplánovanie osobného stretnutia, pretože to 
môže byť odstrašujúce. Otváracie hodiny im poskytujú trochu viac slobody a flexibility, pretože sa 
môžu spontánne rozhodnúť ísť. Informácie o týchto otváracích hodinách by sa im mohli poskytnúť, 
keď podajú žiadosť o medzinárodnú ochranu. K dispozícii by mali byť aj tlmočníci.

Digitálne stretnutia s orgánmi 

 Umožneniť organizovať digitálne stretnutia môže byť spôsobom, ako prekonať 
niektoré praktické výzvy súvisiace s tradičnými osobnými stretnutiami. Tieto typy 
stretnutí by sa mohli organizovať cez telefón alebo prostredníctvom videokonferencií 
v závislosti od dostupných technických riešení. Ako je opísané v kapitole 2 Metodiky 

poskytovania informácií, existujú aj určité výzvy, ktorým je potrebné venovať pozornosť v súvislosti 
s verbálnym poskytovaním informácií na digitálnych stretnutiach. Treba takisto poznamenať, že digitálne 
riešenia si vyžadujú, aby žiadatelia buď sami mali prístup k zariadeniam na interakciu s orgánmi, alebo aby 
k nim mali prístup napríklad v záchytnom centre. 

Ak sa žiadateľom zavolá z osobných telefónnych čísel zamestnancov orgánov, ktoré možno identifikovať 
a uložiť, žiadateľ alebo jeho podporná sieť sa môžu pokúsiť zavolať neskôr s ďalšími otázkami, aj keď 
sa netýkajú dublinského konania. Počas takýchto neplánovaných následných hovorov pravdepodobne 
nebude k dispozícii tlmočník a osoba, ktorá odpovedá, nemusí mať čas alebo schopnosť odpovedať na 
otázky. To môže viesť k frustrácii žiadateľov. Pre zamestnancov orgánov aj pre žiadateľov by preto mohlo 
byť prínosom, že systém zahŕňajúci možnosť žiadateľov obrátiť sa so svojimi otázkami na orgány je 
štruktúrovaný a transparentný. Týmto spôsobom sú žiadatelia informovaní o praktických obmedzeniach, 
ako je napríklad potreba dohodnúť si stretnutie.  
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Telefónna horúca linka 

 Využitie telefonickej horúcej linky, na ktorú môžu žiadatelia zavolať a položiť svoje otázky, 
môže byť efektívnym spôsobom poskytovania informácií žiadateľovi. Prevádzkový čas 
horúcej linky možno prispôsobiť zdrojom dostupným v rámci orgánu a umožňuje 
plánovanie tlmočníkov v najbežnejších jazykoch, ktorými žiadatelia hovoria. Mohlo by 
byť napríklad možné mať rôzne prevádzkové hodiny na rôzne jazyky. 

Otázkou, ktorú treba v tejto súvislosti zvážiť, je druh informácií, ktoré by sa prostredníctvom takejto 
horúcej linky mohli poskytovať. Napríklad, či by zámerom bolo predovšetkým poskytovať informácie 
všeobecnej povahy alebo či by sa žiadatelia mohli v prípade potreby spojiť aj s úradníkmi poverenými 
prípadom, ktorí by im mohli odpovedať na otázky súvisiace s ich situáciou.

E-mail 

 Poskytnúť žiadateľovi možnosť obrátiť sa na príslušný orgán prostredníctvom e-mailu by 
mohlo byť praktickým riešením pre orgán aj žiadateľa. Jazykové bariéry a obmedzený 
prístup k digitálnym zariadeniam by však mohli byť niečím, čo by to mohlo trochu sťažiť. 
Možné spôsoby, ako prekonať takéto problémy, by mohli zahŕňať pomoc pri predkladaní 
takýchto otázok v záchytných centrách alebo od OOS. 

Poskytnutím automatickej odpovede môže orgán žiadateľom takisto jednoducho pripomenúť, že 
je potrebné, aby poskytli orgánom informácie na ich identifikáciu. Žiadateľ tak môže bezodkladne 
poskytnúť chýbajúce informácie. 

5.3. Poskytovanie digitálneho prístupu k informáciám 

Umožniť žiadateľom získať prístup k informáciám o dublinskom konaní online môže byť takisto účinným 
spôsobom poskytovania informácií žiadateľom. V rozsahu, v akom orgán ponúka žiadateľovi spôsoby, 
ako sa skontaktovať s orgánmi v súvislosti s jeho otázkami, môžu byť sprístupnené aj kontaktné údaje 
spolu s praktickými pokynmi. Orgány by mohli zvážiť, či by tieto informácie boli ľahko dostupné 
aj prostredníctvom mobilných zariadení. Možno poznamenať, že takéto poskytovanie informácií 
predpokladá úroveň digitálnej gramotnosti a prístup k digitálnym zariadeniam, ktoré nemusia byť 
dostupné všetkým žiadateľom. V tejto súvislosti sú príkladom digitálneho nástroja, ktorý možno použiť, 
videá alebo animácie vytvorené na vysvetlenie dublinského konania. 

Sprístupňovanie informácií na webových stránkach alebo v digitálnych aplikáciách 

Zhromažďovanie všetkých relevantných informácií o dublinskom konaní na jednom mieste na webovom 
sídle orgánu môže byť jedným zo spôsobov, ako zabezpečiť jednoduchý prístup. Informácie môžu byť pre 
žiadateľov zhromažďované aj v aplikáciách na stiahnutie, ktoré môžu byť dostupné v rôznych jazykoch. 
Tieto žiadosti by takisto mohli ponúkať určité možnosti interakcie medzi orgánmi a žiadateľom v závislosti 
od ich zložitosti. Poskytovanie informácií napríklad pomocou informačných materiálov alebo plagátov 
vrátane QR kódu môže žiadateľovi umožniť prístup k doplnkovým informáciám ich presmerovaním na 
príslušné webové stránky. 
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Osvedčený postup 

Časté otázky je možné automatizovať pomocou toho, čo sa bežne označuje ako „chatboty“, aby sa 
so žiadateľmi porozprávali o ich najbežnejších otázkach týkajúcich sa dublinského konania. Chatboty 
môžu byť naprogramované tak, aby komunikovali v rôznych jazykoch. Fungujú 24 hodín denne, 7 
dní v týždni v čase a na mieste podľa vlastného výberu žiadateľa. Môžu byť inštalované na verejných 
priestranstvách v záchytných centrách alebo v čakárňach azylovej služby.

Informácie v kanáloch sociálnych médií

Kanály sociálnych médií dublinskej jednotky by sa mohli použiť na oznamovanie dôležitých oznámení, 
kontaktných údajov a podobných informácií. Ak orgán zistí, že medzi žiadateľmi kolujú nesprávne 
informácie o konkrétnej téme, kanály sociálnych médií by sa takisto mohli potenciálne použiť na 
zverejnenie správnych informácií ako protiargumentu. 
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6. Inšpirácia: spolupráca s občianskou 
spoločnosťou

Občianska spoločnosť preukázala silné odhodlanie, pokiaľ ide o poskytovanie pomoci žiadateľom 
o medzinárodnú ochranu a utečencom po príchode, zabezpečenie prístupu k základným právam, 
ubytovaniu, medzinárodnej ochrane, zdravotníckym a sociálnym službám a podpore dlhodobej 
integrácie. Spôsob, akým členské štáty organizujú svoj azylový a prijímací systém, rozdiely v dostupnosti 
zriadených OOS a praktické úvahy týkajúce sa povahy migračných tokov ovplyvnia spoluprácu medzi 
dublinskými jednotkami a OOS, ktorá bude možná v rôznych členských štátoch. Tu sú prezentované 
niektoré nápady a postupy, ktoré môžu slúžiť ako inšpirácia pre rôzne opatrenia, ktoré môžu podporiť 
spoluprácu a účasť s občianskou spoločnosťou. 

Niektoré časti právneho rámca CEAS konkrétne zapájajú občiansku spoločnosť do konania o azyle.

Právne ustanovenia týkajúce sa úlohy OOS v rámci CEAS

Niekoľko častí právneho rámca CEAS  konkrétne zapája občiansku spoločnosť do konania o azyle:

 ■ Každý žiadateľ by mal mať okrem iného príležitosť komunikovať s UNHCR alebo s organizáciami 
poskytujúcimi právne poradenstvo alebo iné konzultácie žiadateľom v o medzinárodnú ochranu 
[článok 12 ods. 1 písm. c) procedurálnej smernice].

 ■ Žiadatelia majú možnosť komunikovať s rodinnými príslušníkmi, právnymi zástupcami alebo 
poradcami, osobami zastupujúcimi UNHCR a iné príslušné vnútroštátne, medzinárodné 
a mimovládne organizácie a subjekty [článok 18 ods. 2 písm. c) smernice o podmienkach 
prijímania].

 ■ Členské štáty môžu ustanoviť, že bezplatné právne a procesné informácie v konaniach na 
prvom stupni poskytujú okrem iného mimovládne organizácie (článok 19 a článok 21 ods. 1 
procedurálnej smernice). 

 ■ Členské štáty môžu povoliť mimovládnym organizáciám poskytovať právnu pomoc a/alebo 
zastúpenie žiadateľom vo všetkých fázach konania (článok 22 ods. 2 procedurálnej smernice).

 ■ Členské štáty zabezpečia, aby žiadateľom poskytovali informácie organizácie alebo skupiny 
osôb, ktoré poskytujú konkrétnu právnu pomoc, a organizácie, ktoré by im mohli pomôcť alebo 
ich informovať o dostupných podmienkach prijatia vrátane zdravotnej starostlivosti (článok 5 
ods. 1 smernice o podmienkach prijímania).

6.1.  Poskytovanie kontaktných údajov organizácií občianskej 
spoločnosti žiadateľom 

Pomerne jednoduchým krokom, ktorý môže podporiť účasť občianskej spoločnosti, je v čo najskoršom 
štádiu poskytnúť žiadateľom informácie o zavedených OOS. Tieto informácie by mohli zahŕňať informácie 
o službách, ktoré môžu žiadateľom poskytnúť rôzne organizácie , spolu s kontaktnými údajmi. 

(4) Procedurálna smernica: smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach 
o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany (prepracované znenie); smernica o podmienkach prijímania: smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 2013/33/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie žiadateľov 
o medzinárodnú ochranu (prepracované znenie).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32013L0032
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32013L0033
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32013L0033
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Poskytované služby môžu byť zvýraznené pomocou vysvetľujúcich ikon/piktogramov a ak sú informačné 
materiály dostupné v rôznych jazykoch, ktorými hovoria žiadatelia, mohlo by to ešte viac zvýšiť ich 
užitočnosť. Tieto informácie by sa mohli sprístupniť aj žiadateľom využívajúcim digitálne platformy, 
aplikácie pre mobilné telefóny atď. 

Spoločné informačné materiály vypracované Európskou komisiou na informovanie žiadateľov o 
dublinskom konaní obsahujú na konci priestor, kam môžu členské štáty pridať tento typ informácií. Tieto 
informácie sa môžu žiadateľom takisto zvýrazniť a vysvetliť ústne, keďsa im poskytnú tieto informačné 
materiály. 

6.2. Spolupráca na zabezpečení celistvosti rodiny

OOS môžu zohrávať úlohu najmä v súvislosti s dublinskými prípadmi, keď si žiadateľ želá byť zlúčený 
s rodinným príslušníkom prítomným v inom členskom štáte. Dublinské nariadenie III zabezpečuje túto 
spoluprácu, napríklad pokiaľ ide o pátranie po rodine.

Praktický príklad

Keďže ide o krajinu prvého príchodu s mnohými žiadateľmi rozmiestnenými po gréckych ostrovoch 
a centrálnou dublinskou jednotkou v Aténach, spolupráca medzi OOS a gréckou dublinskou 
jednotkou výrazne podporuje najmä postupy celistvosti rodiny podľa dublinského nariadenia III. 

Počas dublinskej skríningovej fázy dublinská jednotka zmapuje špeciálne potreby každého 
dublinského prípadu, aby okamžite našla žiadateľov prostredníctvom ich zástupcov. OOS sa zvyčajne 
takisto skontaktujú s dublinskou jednotkou, aby zabezpečili, že prípad bol postúpený dublinskej 
jednotke včas. 

V závislosti od miesta žiadateľa má dublinská jednotka informácie o OOS, ktoré sú aktívne 
v konkrétnom tábore alebo útulku, a môže sa s nimi ľahko skontaktovať, zvyčajne v gréčtine alebo 
angličtine (bez potreby tlmočenia). OOS potom pristúpi k lokalizácii žiadateľa, aby ďalej posúdil 
okolnosti prípadu a včas informoval žiadateľov o opatreniach, ktoré je potrebné prijať. 

OOS podporujú žiadateľa pri zhromažďovaní potrebnej dokumentácie, prekladajú dokumenty 
s vlastnými tlmočníkmi, organizujú stretnutia na zhromažďovanie ďalších dôkazov, uľahčujú 
organizáciu stretnutí, predkladajú dokumenty orgánu, informujú žiadateľa, ak dožiadaný členský 
štát zamietne dožiadanie o prevzatie a pripomenú žiadateľovi, aby dodržal termíny.

Žiadateľom, ktorí nežijú v tábore a ktorí potrebujú ďalšiu pomoc v súvislosti s dublinským prípadom, 
príslušný regionálny azylový úrad poskytne zoznam OOS (zahrnutých v národnom registri). 
Poskytujú sa im aj informačné materiály obsahujúce osobitné požiadavky týkajúce sa celistvosti 
rodiny podľa dublinského konania v členskom štáte, v ktorom majú rodinní príslušníci žiadateľa 
pobyt. Týmto spôsobom je žiadateľ pri registrácii včas informovaný, aby si vyzdvihol potrebné 
dokumenty (napr. rodinné dokumenty, preklady, lekárske dokumenty atď.).

Grécka dublinská jednotka takisto spolupracovala s UNHCR, EASO, IOM a rôznymi OOS s cieľom 
vytvoriť a používať formulár na posúdenie najlepšieho záujmu na účely vykonávania dublinského 
nariadenia III .

(5) Ďalšie informácie nájdete v správe Rady Európy Zlúčenie rodín detí utečencov a migrantov, s. 70 – 71.

https://rm.coe.int/family-reunification-for-refugee-and-migrant-children-standards-and-pr/16809e8320
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6.3.  Zmierňovanie výziev v spolupráci s občianskou spoločnosťou 

Aj keď spolupráca medzi dublinskými jednotkami a občianskou spoločnosťou môže byť prínosom 
pre orgány aj pre žiadateľov, je dôležité zamyslieť sa nad výzvami, ktoré môžu takúto spoluprácu 
sprevádzať. Rozhodujúce orgány a OOS majú rôzne úlohy a zodpovednosti a je dôležité, aby boli jasné pre 
zainteresované strany aj žiadateľov. 

Body, ktoré treba zvážiť Možné zmiernenie

Žiadatelia nemusia pochopiť 
rozdiel medzi orgánom a OOS

Poskytnite žiadateľom jasné informácie 
o rôznych úlohách OOS a orgánu

OOS môžu požadovať informácie 
o prípade bez formálneho 

a výslovného súhlasu žiadateľa

Zabezpečte, aby existovali jasné 
usmernenia pre všetky OOS 

zapojené do podpory žiadateľov 
a aby ich zamestnanci poznali

OOS a orgány odlišne chápu ustanovenia 
dublinského nariadenia III

Otvorená komunikácia medzi OOS 
a orgánmi s cieľom zabezpečiť pochopenie 

toho, ako sa ustanovenia dublinského 
nariadenia III uplatňujú v praxi

OOS a orgány môžu poskytnúť 
informácie, ktoré sa zdajú byť 

protichodné alebo odlišné v nuansách

Koordinácia informačných nástrojov 
a správ môže prispieť k zníženiu 
vnímaných rozdielov v správach

Stres medzi žiadateľmi, ktorí vidia, 
že ostatní dostávajú individuálnu 

podporu od OOS, zatiaľ čo oni sami 
takúto podporu nedostávajú

Spravodlivý systém pre žiadateľov, 
aby mohli osloviť OOS, a informácie 
pre žiadateľov o tom, ako ich osloviť
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Príloha I. Kontrolné zoznamy

1. Metodiky

Kontrolný zoznam: príprava na stretnutie na účely verbálneho poskytovania informácií

Predmet informácie

  Skontrolujte presné informácie, ktoré je potrebné oznámiť žiadateľovi v danej fáze 
poskytovania informácií.

  Oboznámte sa s príslušnými dublinskými aspektmi prípadu, aby ste prispôsobili hlavné body 
poskytovaných informácií podľa individuálnych potrieb a okolností žiadateľa.

Informačné nástroje a produkty

  Uistite sa, že máte k dispozícii všetky materiály a ďalšie nástroje (v správnych jazykových 
verziách).

  Pripravte si ďalšie zdroje na vyhľadanie informácií v prípade, že žiadateľ požaduje 
dodatočné informácie.

  Majte zoznam kontaktov, na ktoré sa môže žiadateľ obrátiť, aby získal potrebnú dodatočnú 
podporu.

Praktické plánovanie

  Pri osobnom stretnutí – naplánujte si miesto, kde poskytnete informácie, kde si môžete 
vybudovať dôveru a pokojne sa porozprávať so žiadateľom.

  V prípade online komunikácie sa uistite, že technologické nastavenie funguje dobre a že 
budete môcť navzájom dobre komunikovať.

  Uistite sa, že máte prístup k tlmočníkovi.
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2. Procedurálne postupy

Kontrolný zoznam: kľúčové informácie pri prvom kontakte

Základy dublinského systému a CEAS

  Dublinský systém je európsky systém používaný na určenie toho, ktorý členský štát bude 
zodpovedný za žiadosť žiadateľa o medzinárodnú ochranu. 

  Žiadateľ si nemôže vybrať, ktorý členský štát bude zodpovedný za posúdenie jeho žiadosti. 
Zodpovedný bude len jeden členský štát.

  Všetky členské štáty sú viazané rovnakými minimálnymi normami dohodnutými na 
európskej úrovni (základné práva, ubytovanie a iné základné potreby).

  Práva a povinnosti žiadateľa vrátane povinnosti spolupracovať s orgánmi.

  Útek alebo poškodenie dokumentov neprospeje konaniu a nepomôže žiadateľovi vyhnúť sa 
rozhodovaciemu procesu.

Základné informácie o celistvosti rodiny

  Ak má žiadateľ rodinných príslušníkov, ktorí sa nachádzajú v inom členskom štáte, na 
zlúčenie žiadateľa s jeho rodinou možno použiť dublinské konanie.

  Kto sa považuje za rodinného príslušníka a príbuzných  v dublinskom konaní (pozri prílohu II 
Možnosti zabezpečenia celistvosti rodiny)?

  Ak žiadateľ a jeho rodinný/rodinní príslušník/príslušníci chcú byť zlúčení, musia to vyjadriť 
písomne.

  Je veľmi dôležité, aby žiadateľ informoval orgány o umiestnení všetkých rodinných 
príslušníkov alebo príbuzných. 

  Žiadateľ by mal zhromaždiť všetky dôkazy, ktoré má, ktoré môžu pomôcť preukázať rodinné 
väzby.

  Pojem závislosti (pozri prílohu II Možnosti zabezpečenia celistvosti rodiny).

Pobyt alebo vstup

  Ak žiadateľ nemá rodinných príslušníkov v iných členských štátoch, vydané povolenie na 
pobyt, vízum, prekročenie hranice alebo zdržiavanie sa v konkrétnej krajine môže ovplyvniť, 
ktorá krajina je zodpovedná.

  Ak žiadateľ má nejaké doklady alebo prvky, ktoré môžu slúžiť ako dôkaz alebo indícia 
v súvislosti so vstupom, zdržiavaním sa alebo s pobytom, mal by ich zhromaždiť a predložiť 
orgánom.

Deti

  Pri uplatňovaní dublinského nariadenia III členské štáty v prvom rade zohľadňujú najlepší 
záujem dieťaťa.

 Maloletí bez sprievodu nemusia poskytnúť písomný súhlas.

 Maloletí bez sprievodu majú právo na zástupcu.
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Kontrolný zoznam: kľúčové informácie o odbere odtlačkov prstov

Uistite sa, že osoba rozumie tomu, čo je odtlačok prsta

  Všetci máme jedinečné individuálne odtlačky prstov a ich snímky môžu byť použité na našu 
identifikáciu.

Komu treba odobrať odtlačky prstov?

  Odber odtlačkov prstov je povinný pre osoby vo veku 14 a viac rokov, ktoré žiadajú 
o medzinárodnú ochranu v Európe, sú zadržané v súvislosti s neoprávneným prekročením 
vonkajšej hranice alebo sa zistí, že sa neoprávnene zdržiavajú na území členského štátu.

  Odtlačky prstov musia byť odobraté a skontrolované aj vtedy, ak má žiadateľ rodinu alebo 
príbuzných v inom členskom štáte, s ktorými sa chce zlúčiť.

Čo sa stane s odtlačkami prstov žiadateľov?

 Odtlačky prstov sa prenesú do databázy odtlačkov prstov s názvom Eurodac.

  Eurodac je databáza odtlačkov prstov EÚ, ktorá umožňuje členským štátom porovnávať 
odtlačky prstov žiadateľov o medzinárodnú ochranu. 

  Orgány skontrolujú odtlačky prstov, aby zistili, či žiadateľ už predtým požiadal 
o medzinárodnú ochranu alebo či bol žiadateľ zadržaný v súvislosti s neoprávneným 
prekročením vonkajších hraníc EÚ.

  Odtlačky prstov je možné kontrolovať aj vo vízovom informačnom systéme, čo je databáza 
obsahujúca informácie o vízach udelených v rámci schengenského priestoru.

Čo sa bude uchovávať a ako dlho?

  Desať (digitálnych) odtlačkov prstov, údaje o rode žiadateľa, údaje o krajine, kde sa odtlačky 
prstov odoberajú, a miesto a dátum žiadosti o medzinárodnú ochranu (ak je to vhodné).

  Odtlačky prstov sa budú uchovávať desať rokov (v prípade žiadostí o medzinárodnú 
ochranu) alebo 18 mesiacov (ak ide o neoprávnené prekročenie hranice). 

 Po uplynutí tejto lehoty sú údaje automaticky vymazané.

Kto môže získať prístup k odtlačkom prstov žiadateľa? 

  Orgány, ktoré určujú, ktorý členský štát bude zodpovedný za posúdenie žiadosti 
o medzinárodnú ochranu. 

  Za prísne stanovených podmienok má polícia a Europol prístup k údajom, ak vyšetrujú 
závažné trestné činy.

 Informácie sa nikdy nesprostredkujú krajine pôvodu žiadateľa.

Aké sú práva žiadateľov?

 Žiadateľ má právo na prístup k údajom.

 Žiadateľ má právo získať kópiu údajov.

 Žiadateľ má právo na opravu a výmaz údajov v prípade akýchkoľvek chýb.
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Kontrolný zoznam: kľúčové informácie počas podania žiadosti a dublinského osobného pohovoru   

Základné informácie o dublinskom systéme

 Územná pôsobnosť dublinského nariadenia III platí v 31 krajinách.

  V rámci dublinského konania sa stanovuje, ktorá krajina je zodpovedná za posúdenie 
žiadosti žiadateľa o medzinárodnú ochranu. Žiadateľ môže byť presunutý z jednej krajiny do 
inej krajiny, ktorá je zodpovedná za posúdenie žiadosti.

  Účelom dublinského nariadenia III je zaručiť, aby členský štát posúdil žiadosť 
o medzinárodnú ochranu vo veci samej. Zabezpečuje, aby žiadateľ nepodával viac 
žiadostí vo viacerých krajinách s cieľom predĺžiť si zdržiavanie sa v krajinách patriacich do 
dublinského systému.

  Kým sa nerozhodne o tom, ktorá krajina je zodpovedná za preskúmanie žiadosti žiadateľa, 
orgány nebudú brať do úvahy podrobnosti tejto žiadosti.

 Uplatniteľné lehoty (pozri prílohu III Lehoty podľa dublinského nariadenia III)

Kritériá zodpovednosti

 Kritériá na určenie zodpovedného členského štátu a ich hierarchia.

  Ak si žiadateľ neželá byť zlúčený s rodinnými príslušníkmi v inom členskom štáte, nemusí sa 
nevyhnutne stať, že sa žiadosť bude riešiť tam, kde žiadateľ momentálne býva. Môže to byť 
iný členský štát, ktorý je určený ako zodpovedný na základe iných kritérií.

Poskytovanie dôkazov a indícií orgánom

  Je dôležité poskytnúť orgánom všetky informácie, ktoré má žiadateľ o prítomnosti rodinných 
príslušníkov alebo príbuzných v ktorejkoľvek z dublinských krajín. 

  Je dôležité poskytnúť akékoľvek ďalšie informácie, ktoré by mohli byť relevantné na určenie 
krajiny zodpovednej za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu.

  Žiadateľ by mal takisto poskytnúť všetky doklady alebo dokumenty, ktorých je držiteľom 
a ktoré obsahujú relevantné informácie.

  Spolupráca s orgánmi je v najlepšom záujme žiadateľa aj orgánov. 

Osobitné potreby

  Vysvetlite žiadateľovi, čo sú osobitné potreby, aká pomoc je dostupná, ktoré organizácie 
alebo orgány sú zodpovedné za poskytovanie takýchto služieb a ako k nim môže žiadateľ 
získať prístup. 

  Žiadateľ by mal byť aktívne požiadaný, aby informoval orgány o akýchkoľvek osobitných 
potrebách, ktoré môže mať.



Súbor praktických príručiek | Poskytovanie informácií v rámci dublinského konania

74

Kontrolný zoznam: informovanie žiadateľa o rozhodnutí o transfere

Vysvetlenie rozhodnutia a základných dôvodov

  Vysvetlite, prečo a na základe akých kritérií bol iný členský štát určený ako zodpovedný za 
posúdenie ich žiadosti o medzinárodnú ochranu.

  Posúdenie ich žiadosti o medzinárodnú ochranu sa preskúma po ich transfere do 
zodpovedného členského štátu.

Spoločné normy v celej Európe

  Všetky členské štáty musia uplatňovať minimálne normy stanovené v ustanoveniach CEAS 
alebo podobných vnútroštátnych pravidlách, pokiaľ ide o práva žiadateľa na veci, ako je 
ubytovanie a iné základné potreby.

  Žiadateľ bude spravodlivo vypočutý vo veci svojej žiadosti o medzinárodnú ochranu 
v zodpovednom členskom štáte.

Dostupné prostriedky nápravy 

  Prediskutujte so žiadateľom, či sa chce odvolať proti rozhodnutiu o transfere, aby získal 
informácie o možnom pokračovaní prípadu.

 Poskytnite informácie o dostupných zákonných opravných prostriedkoch.

  Vysvetlite príslušné lehoty vrátane prípadných práv požiadať o odkladný účinok.

  Objasnite žiadateľovi, že ak sa proti rozhodnutiu neodvolá, stane sa vykonateľným po 
uplynutí lehôt.

Právna pomoc 

 Pripomeňte žiadateľovi jeho právo na právnu pomoc.

 Kontaktné údaje osôb alebo subjektov, ktoré môžu poskytovať takúto právnu pomoc.

 Praktické kroky potrebné na získanie takejto podpory.

Praktické okolnosti pri transfere

 Lehoty na vykonanie transferu.

 Časový plán nadchádzajúcich stretnutí (ak je to možné).

 Kde a kedy by sa mala osoba dostaviť v prijímajúcom členskom štáte.

  Dôležitosť spolupráce s orgánmi a možné dôsledky, ak tak žiadateľ neurobí.

Kontrolný zoznam: kľúčové informácie, ktoré je potrebné poskytnúť pri príprave transferu

Praktické okolnosti pri transfere

  Čo najskôr uveďte čo najviac praktických podrobností o opatreniach týkajúcich sa transferu.

 Praktické rady, čo si zbaliť do príručnej batožiny pri transfere.

  Pripomeňte žiadateľovi, že je presúvaný do krajiny viazanej rovnakými minimálnymi 
normami na poskytovanie ochrany.
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3. Dublinské kritériá 

Kontrolný zoznam: poskytovanie informácií o kritériách zodpovednosti podľa dublinského 
nariadenia III

Rodinní príslušníci pre dospelých žiadateľov

 Ich manželský partner alebo nezosobášený partner v stabilnom vzťahu.

 Všetky deti, ktoré sú ešte maloleté (do 18 rokov).

Rodinní príslušníci a príbuzní pre maloleté osoby bez sprievodu

 Rodičia

 Dospelá osoba zodpovedná za maloletú osobu

 Súrodenci

 Tety alebo strýkovia

 Starí rodičia

Všeobecné kritériá zodpovednosti, ktoré sa majú prideliť na základe kritérií rodiny

  Jednotlivci musia byť prítomní v členskom štáte ako žiadateľ alebo ako osoba, ktorej sa 
poskytla medzinárodná ochrana. V prípade maloletých bez sprievodu sa jednotlivci musia 
zdržiavať v členskom štáte legálne.

  Žiadateľ nemusí byť zlúčený s rodinným príslušníkom, s ktorým si neželá byť zlúčený.

 Osoba, s ktorou sa chce zlúčiť, musí takisto poskytnúť písomný súhlas. 

Najlepší záujem maloletého bez sprievodu

 Vysvetlite účel hodnotenia najlepšieho záujmu a čo to zahŕňa.

  Transfer do iného členského štátu podľa dublinského nariadenia III sa môže uskutočniť len 
vtedy, ak je to v najlepšom záujme dieťaťa. 

  Čo je v najlepšom záujme dieťaťa, posúdi členský štát, ktorý uskutočňuje proces určovania 
zodpovedného členského štátu, v spolupráci s druhým členským štátom.

Ak rodinní príslušníci a/alebo maloletí nezosobášení súrodenci predložia žiadosti o medzinárodnú 
ochranu súčasne v tom istom členskom štáte a ak by uplatnenie kritérií stanovených v dublinskom 
nariadení III viedlo k ich oddeleniu, zodpovedný členský štát sa určí nasledujúcim postupom

  Členský štát, ktorý uvádzajú kritériá, je zodpovedný za prevzatie najväčšieho počtu z nich.

  Ak sa tak nestane, za preskúmanie žiadosti najstaršieho z nich je zodpovedný členský štát, 
ktorý uvádzajú kritériá.

Doklady o pobyte a víza

  Ak bol žiadateľovi udelený doklad o pobyte alebo vízum, môže to byť dôležité na určenie 
zodpovedného členského štátu.
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Doklady o pobyte nemajú vplyv na určenie zodpovedného členského štátu, ak sú vydané počas 
obdobia potrebného na vykonanie nasledujúcich krokov

  Určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu

 Preskúmanie žiadosti o medzinárodnú ochranu

 Preskúmanie žiadosti o povolenie na pobyt

Pokiaľ ide o kritériá vstupu, malo by sa vysvetliť

  že platia, ak sa neuplatňujú ostatné kritériá, ako sú rodinné väzby, predchádzajúci pobyt, 
víza atď.,

 čo predstavuje neoprávnený vstup,

  že táto zodpovednosť zaniká 12 mesiacov po dátume, keď došlo k neoprávnenému 
prekročeniu hranice.

Pokiaľ ide o bezvízový vstup, je potrebné poznamenať

  že je dôležité informovať orgány, ak bol žiadateľovi povolený legálny vstup na územie 
členských štátov bez víz.

Pokiaľ ide o žiadosti v medzinárodnom tranzitnom priestore letiska

  že je dôležité informovať úrady, ak žiadateľ podal žiadosť o medzinárodnú ochranu na 
letisku pri prílete. 

Kontrolný zoznam: poskytovanie informácií o závislosti

O závislosti možno uvažovať, ak 

  žiadateľ je odkázaný na pomoc svojho dieťaťa, súrodenca alebo rodiča, ktorý má oprávnený 
pobyt v jednom z členských štátov,

 dieťa, súrodenec alebo rodič žiadateľa sú odkázaní na ich pomoc.

Všeobecné kritériá zodpovednosti, ktoré sa majú prideliť na základe závislosti

 Rodinné väzby existovali už v krajine pôvodu.

  Žiadateľ a rodinný príslušník/príbuzný písomne uvedú, že si obaja želajú, aby boli zlúčení.

 Dieťa, súrodenec alebo rodič sú schopní starať sa o túto závislú osobu.

V dublinskom nariadení III sú uvedené nasledujúce dôvody možnej závislosti

 Tehotenstvo

 Novonarodené dieťa

 Vážna choroba

 Vážne zdravotné postihnutie

 Staroba
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Kontrolný zoznam: poskytovanie informácií o ustanoveniach o práve vlastného uváženia

Všeobecné úvahy pri poskytovaní informácií 

  Vysvetlite žiadateľovi, že na to, aby bol podľa tohto ustanovenia možný transfer, je potrebné 
nielen dožiadanie členského štátu, ktorý uskutočňuje proces určovania zodpovedného 
členského štátu, ale aj súhlas dožiadaného členského štátu.

  Pri poskytovaní informácií o týchto ustanoveniach venujte osobitnú pozornosť tomu, aby ste 
splnili očakávania žiadateľov.

Pokiaľ ide o ustanovenie o uplatnení zvrchovanosti (článok 17 ods. 1 dublinského nariadenia III)

  Členský štát sa môže rozhodnúť prevziať zodpovednosť za preskúmanie žiadosti 
o medzinárodnú ochranu, ktorá mu bola podaná, aj keď podľa kritérií stanovených 
v dublinskom nariadení III nepatrí do jeho zodpovednosti.

Žiadosť o uplatnenie humanitárnej doložky (článok 17 ods. 2 dublinského nariadenia III) možno 
podať inému členskému štátu

 Pred prvostupňovým rozhodnutím vo veci samej o tejto žiadosti. 

  Zlúčiť všetky rodinné vzťahy z humanitárnych dôvodov, najmä z rodinných alebo kultúrnych 
dôvodov, aj keď tento iný členský štát nie je zodpovedný podľa kritérií stanovených 
v článkoch týkajúcich sa rodiny a závislosti.

 Ak obidve strany súhlasia s týmto postupom. 
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Príloha III. Lehoty podľa dublinského 
nariadenia III

Lehoty, ak sa nájde záznam v systéme Eurodac

Odoslanie dožiadania 
o prevzatie  
(2 mesiace)

Odpoveď na 
dožiadanie 

o prevzatie  (2 mesiace)

Odoslanie dožiadania 
o prijatie späť  

(2 mesiace)

Odpoveď na 
dožiadanie o prijatie 

späť  (2 týždne)

Lehoty, ak sa nenájde záznam v systéme Eurodac

Odoslanie dožiadania 
o prevzatie  
(3 mesiace)

Odpoveď na 
dožiadanie 

o prevzatie  (2 mesiace)

Odoslanie dožiadania 
o prijatie späť  

(3 mesiace)

Odpoveď na 
dožiadanie o prijatie 

späť  (1 týždeň)

Lehoty na transfer

Všeobecná  
(6 mesiacov)

Žiadateľ 
uväznený  

(12 mesiacov)

Žiadateľ na 
úteku  

(18 mesiacov)
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Príloha IV. Časté otázky 

Táto kapitola obsahuje otázky alebo vyhlásenia týkajúce sa dublinského konania, ktoré sa žiadatelia 
zvyknú pýtať, spolu s navrhovanými prvkami odpovedí. 

Upozorňujeme, že nie všetky otázky v nasledujúcom oddiele budú spoločné pre každý členský štát, keďže 
problémy v jednotlivých členských štátoch sa líšia v závislosti od geografickej polohy a iných premenných. 

1. Celistvosť rodiny

1.1 Chcem sa zlúčiť s osobou X v krajine Y, môžete mi pomôcť?

1.2 S kým sa môžem zlúčiť?

1.3 Prečo sa nemôžem zlúčiť so svojimi dospelými deťmi?

1.4 Aké informácie potrebujem na preukázanie, že mám väzbu so svojou rodinou?

1.5 Počas cesty som stratil doklady, ako môžem poskytnúť dôkaz o rodinných väzbách?

1.6 Ešte som nepožiadal o medzinárodnú ochranu, môžem sa ešte zlúčiť so svojou rodinou?

1.7 Bolo mi doručené prvostupňové rozhodnutie, môžem sa ešte zlúčiť so svojou rodinou v inom členskom 
štáte?

2. Určenie zodpovedného členského štátu 

2.1 Čo sa stane po dublinskom pohovore?

2.2 Mám síce víza z krajiny X, ale nikdy som do tejto krajiny ani nechcel ísť a nikdy som túto krajinu cestou 
sem nenavštívil. Prečo by bola zodpovedná za moju žiadosť?

2.3 Čo sa stane, ak iný členský štát odmietne dožiadanie o prevzatie mojej žiadosti?

2.4 Nikoho tu nezaujíma, prečo som musel opustiť svoju krajinu, aby som požiadal o ochranu, prečo sa ma 
nepýtate otázky o tom, čo sa mi stalo v mojej rodnej krajine?

2.5 Keď pošlete dožiadanie, už nebudem maloletý – je to problém?

3. Lehoty a čakanie

3.1 Ako dlho musím čakať, kým sa rozhodnete, ktorý členský štát bude zodpovedný za moju žiadosť?

3.2 Kedy odošlete dožiadanie do druhej krajiny, aby prevzala zodpovednosť za moju žiadosť, ako mám 
počítať lehoty?

3.3 Ako sa počíta šesťmesačná lehota na transfer?

3.4 Ako dlho musím čakať na transfer do členského štátu X?

4. Transfery a odvolania

4.1 Môžem si zaplatiť lístok sám, aby som odišiel skôr?

4.2 Nechcem byť presunutý do členského štátu X, ako sa môžem proti tomuto rozhodnutiu odvolať?

4.3 Nechcem byť presunutý do členského štátu X, je možné sa namiesto toho dobrovoľne vrátiť do svojej 
krajiny pôvodu?

4.4 Nechcem sa vrátiť do členského štátu X. Osoba X nemusela ísť a môj prípad je rovnaký, prečo by som sa 
mal vrátiť?

4.5 Moja žiadosť bola v členskom štáte X zamietnutá. Ak budem presunutý, pošle ma späť do mojej krajiny 
pôvodu. Nemôžem sa vrátiť do svojej krajiny pôvodu, pošlete ma tam?

4.6 Zodpovedný členský štát má priateľské vzťahy s vládou mojej domovskej krajiny, ktorá ma 
prenasledovala, musím tam ísť?

4.7 Členský štát X mi nič neposkytol. Nemôžem sa vrátiť.
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1. Celistvosť rodiny

1.1. Chcem sa zlúčiť s osobou X v krajine Y, môžete mi pomôcť?

Áno. Dublinské nariadenie III možno použiť na zlúčenie osôb za určitých špecifických 
podmienok. Vizualizáciu možností zabezpečenia celistvosti rodiny podľa dublinského 
nariadenia III možno nájsť v prílohe II Možnosti zabezpečenia celistvosti rodiny.

Vysvetlite

 ■ Definície rodiny a ako fungujú kritériá rodiny podľa dublinského nariadenia III.

 ■ Aké dôkazy môžu byť potrebné na vytvorenie takejto väzby.

 ■ Že váš orgán musí tieto informácie poskytnúť orgánom v inom členskom štáte.

1.2. S kým sa môžem zlúčiť?

V dublinskom nariadení III sú stanovené osobitné pravidlá o tom, s ktorými osobami sa 
môžete zlúčiť. Závisí to od toho, či ste dospelý alebo maloletý bez sprievodu. Vizualizáciu 
možností zabezpečenia celistvosti rodiny podľa dublinského nariadenia III možno nájsť 
v prílohe II Možnosti zabezpečenia celistvosti rodiny.

Vysvetlite

 ■ Kritériá rodiny a rôznych osôb, s ktorými by sa žiadateľ mohol zlúčiť v závislosti od ich 
individuálnej situácie.

 ■ Ak je žiadateľ závislý od niektorého z týchto rodinných príslušníkov, príbuzných alebo rodinných 
vzťahov alebo ak niektorý z nich závisí od žiadateľa, je dôležité informovať o tom orgány, aby sa 
to mohlo vziať do úvahy.

 ■ Že váš orgán musí tieto informácie poskytnúť orgánom v inom členskom štáte.

Zvážte

 ■ Ak poskytujete informácie o celistvosti rodiny prostredníctvom ustanovení o práve vlastného 
uváženia, venujte zvláštnu pozornosť tomu, aby ste usmerňovali očakávania žiadateľa.
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1.3. Prečo sa nemôžem zlúčiť so svojimi dospelými deťmi?

V dublinskom nariadení III sú stanovené osobitné pravidlá o tom, s ktorými osobami sa 
môžete zlúčiť, a vo väčšine prípadov neponúkajú možnosť zlúčiť sa s dospelými deťmi. 
Vizualizáciu možností zabezpečenia celistvosti rodiny podľa dublinského nariadenia III 
možno nájsť v prílohe II Možnosti zabezpečenia celistvosti rodiny.

Vysvetlite

 ■ Vysvetlite definíciu rodinných príslušníkov uvedenú v dublinskom nariadení III a že ide 
o pravidlá, na ktorých sa dohodli Európsky parlament a Rada.

 ■ Ak je žiadateľ závislý od svojich dospelých detí alebo ak sú dospelé deti závislé od žiadateľa, je 
dôležité, aby o tom informovali orgány, aby sa to mohlo vziať do úvahy. Majte na zreteli potrebu 
usmerňovať očakávania žiadateľa v tejto súvislosti.

Zvážte

 ■ Ak poskytujete informácie o celistvosti rodiny prostredníctvom ustanovení o práve vlastného 
uváženia, venujte zvláštnu pozornosť tomu, aby ste usmerňovali očakávania žiadateľa.

1.4. Aké informácie potrebujem na preukázanie, že mám spojenie so svojou rodinou?

V dublinskom nariadení III sú stanovené pravidlá používania dôkazov a indícií 
v dublinskom konaní. V nariadení Komisie (ES) č. 1560/2003 sa v prílohe II uvádzajú 
zoznamy dôkazov a indícií. Vizualizáciu s príkladmi typov dôkazov, ktoré možno použiť 
v dublinskom konaní, možno nájsť v oddiele 1.10 Dôkazy v dublinskom konaní.

Vysvetlite

 ■ Uvedením praktických príkladov toho, čo môže byť dôkazom.

 ■ Ako možno predložiť dôkazy orgánu.

 ■ Ako získať prístup k akejkoľvek dostupnej pomoci na zhromažďovanie dôkazov alebo na 
sledovanie rodinných väzieb.

Zvážte

 ■ Ak poskytujete informácie o celistvosti rodiny prostredníctvom ustanovení o práve vlastného 
uváženia, venujte zvláštnu pozornosť tomu, aby ste usmerňovali očakávania žiadateľa.

1.5. Počas cesty som stratil doklady, ako môžem poskytnúť dôkaz o rodinných väzbách?

V dublinskom nariadení III sú stanovené pravidlá používania dôkazov a indícií 
v dublinskom konaní. V nariadení Komisie (ES) č. 1560/2003 sa v prílohe II uvádzajú 
zoznamy dôkazov a indícií. Vizualizáciu s príkladmi typov dôkazov, ktoré možno použiť 
v dublinskom konaní, možno nájsť v oddiele 1.10 Dôkazy v dublinskom konaní. 

Vysvetlite

 ■ Že existujú rôzne spôsoby, ako dokázať rodinné väzby, a uveďte konkrétne príklady možných 
dôkazov, ktoré by mohol žiadateľ poskytnúť.

 ■ Aj keď sú originály dokumentov dobré, žiadateľ by mohol poskytnúť aj kópie alebo fotografie 
príslušných dokumentov, ak už nemá k dispozícii originály.
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1.6. Ešte som nepožiadal o medzinárodnú ochranu, môžem sa ešte zlúčiť so svojou rodinou?

Zlúčenie rodiny podľa dublinského nariadenia III je možné len vtedy, ak osoba podala 
žiadosť o medzinárodnú ochranu.

Vysvetlite

 ■ Že dublinské konanie sa začína, keď osoba podá žiadosť o medzinárodnú ochranu, a že teda 
nemôže byť zlúčená prostredníctvom dublinského konania, pokiaľ nepožiadala o medzinárodnú 
ochranu.

1.7. Bolo mi doručené prvostupňové rozhodnutie, môžem sa ešte zlúčiť so svojou rodinou 
v inom členskom štáte?

Ak už bol váš prípad v tejto krajine preskúmaný, nemôžete byť zlúčený/á s rodinnými 
príslušníkmi v inom členskom štáte prostredníctvom dublinského konania.

Vysvetlite

 ■ Ak už bol váš prípad v tejto krajine preskúmaný, nemôžete byť zlúčený/á s rodinnými 
príslušníkmi v inom členskom štáte prostredníctvom dublinského konania.

 ■ Rodinní príslušníci, ktorí sa legálne zdržiavajú v inom členskom štáte, by sa mohli informovať 
u orgánov tohto členského štátu, či spĺňajú požiadavky na iné formy zlúčenia rodiny, ktoré 
nesúvisia s dublinským postupom.

 ■ Vo všeobecnosti proces zlúčenia rodiny nemôže byť platný v kombinácii s vnútroštátnym 
postupom alebo iným európskym programom (napríklad program dobrovoľného 
premiestnenia).

2. Určenie zodpovedného členského štátu

2.1. Čo sa stane po dublinskom pohovore?

Orgán členského štátu určí, či je za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu 
zodpovedný daný členský štát alebo iný členský štát. 

Vysvetlite

 ■ Ďalšie fázy konania vrátane možnosti súdneho konania.

Zvážte 

 ■ Možno budete musieť vysvetliť rozdiel medzi rozhodnutím orgánu a súdnym konaním.

 ■ Poskytnutie informácií o očakávaných časových rámcoch pre postupy môže pomôcť zvládnuť 
očakávania žiadateľov. Vizualizáciu možností zlúčenia rodiny podľa dublinského nariadenia III 
možno nájsť v prílohe III.
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2.2. Mám síce víza z krajiny X, ale nikdy som do tejto krajiny ani nechcel ísť a nikdy 
som túto krajinu cestou sem nenavštívil. Prečo by bola zodpovedná za moju žiadosť?

Pokiaľ ide o víza, členský štát, ktorý umožnil vstup do schengenského priestoru, sa 
považuje za zodpovedný na základe objektívnych kritérií. 

Vysvetlite

 ■ Nezáleží na tom, či žiadateľ plánoval alebo chce ísť do tejto krajiny, za zodpovedný sa na základe 
objektívnych kritérií považuje členský štát, ktorý umožnil vstup do schengenského priestoru.

2.3. Čo sa stane, ak iný členský štát odmietne dožiadanie o prevzatie mojej žiadosti?

Žiadateľ nemá možnosť odvolať sa proti odmietnutiu z iného členského štátu, aby 
prevzal zodpovednosť za jeho žiadosť. Ak žiadateľ nie je presunutý do iného členského 
štátu, jeho žiadosť o medzinárodnú ochranu posúdi členský štát, v ktorom sa 
momentálne zdržiava.

Vysvetlite

 ■ Žiadateľ nemá možnosť odvolať sa proti odmietnutiu z iného členského štátu, aby prevzal 
zodpovednosť za jeho žiadosť.

 ■ Ak sa dožadujúci členský štát domnieva, že odmietnutie iného členského štátu prevziať alebo 
prijať späť žiadateľa je založené na nesprávnom posúdení, alebo ak má dodatočné dôkazy na 
predloženie dožiadania o opätovné preskúmanie, možno mu ho poslať, ak to lehoty umožňujú.

 ■ Ak žiadateľ nie je presunutý do iného členského štátu, jeho žiadosť o medzinárodnú ochranu 
posúdi členský štát, v ktorom bola žiadosť podaná.

2.4. Nikoho tu nezaujíma, prečo som musel opustiť svoju krajinu, aby som požiadal 
o ochranu, prečo sa ma nepýtate otázky o tom, čo sa mi stalo v mojej rodnej krajine?

Orgány musia najskôr určiť členský štát zodpovedný za posúdenie žiadosti o 
medzinárodnú ochranu. 

Vysvetlite

 ■ Žiadateľ vám porozpráva celý svoj životný príbeh a podčiarkne účel vašej súčasnej interakcie 
s ním.

 ■ Predtým, ako začnú orgány podrobne skúmať, čo sa stalo v krajine pôvodu, musíte najskôr určiť, 
ktorá krajina bude za žiadosť zodpovedná.

Zvážte 

 ■ Žiadatelia, ktorí očakávajú, že porozprávajú celú históriu toho, čo sa im stalo v krajine ich 
pôvodu, môžu byť sklamaní, ak na to nebudú mať príležitosť. To by mohlo vyvolať pocit, že 
orgány sa nestarajú o to, čo sa stalo, a mohlo by to viesť k nedôvere. 
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2.5. Keď pošlete dožiadanie, už nebudem maloletý – je to problém?

Ak bol žiadateľ maloletý, keď prvýkrát podal žiadosť o ochranu v členskom štáte, bude sa 
stále považovať za maloletého, pokiaľ ide o kritériá používané na určenie zodpovedného 
členského štátu, aj keď dovŕši 18 rokov. To sa však nevzťahuje na závislosť, humanitárnu 
doložku a určité procesné záruky.

Vysvetlite

 ■ Ak bol žiadateľ maloletý, keď prvýkrát podal žiadosť o ochranu v členskom štáte, bude sa stále 
považovať za maloletého, pokiaľ ide o kritériá používané na určenie zodpovedného členského 
štátu, aj keď dovŕši 18 rokov.

 ■ Toto ustanovenie sa vzťahuje na hlavné kritériá zodpovednosti podľa kapitoly III dublinského 
nariadenia III. Ak sa uplatňuje závislosť alebo použitie humanitárnej doložky, namiesto toho sa 
zohľadní aktuálny vek žiadateľa.

 ■ Hoci určenie zodpovedného členského štátu bude vychádzať z jeho veku v čase podania 
žiadosti, môže sa s ním zaobchádzať ako s dospelým, pokiaľ ide napríklad o určité procesné 
záruky, ako aj praktické opatrenia, napríklad počas transferu.

3. Lehoty a čakanie

3.1. Ako dlho musím čakať, kým sa rozhodnete, ktorý členský štát bude zodpovedný 
za moju žiadosť?

Lehoty na zaslanie dožiadania inému členskému štátu a lehota, v ktorej má tento 
členský štát poskytnúť odpoveď, sú stanovené v dublinskom nariadení III. Pre rôzne 
typy dožiadaní sú stanovené rôzne lehoty. Vizualizáciu možností zlúčenia rodiny 
podľa dublinského nariadenia III možno nájsť v prílohe III Lehoty podľa dublinského 
nariadenia III.

Vysvetlite

 ■ Vaša lehota na dožiadanie transferu podľa dublinského nariadenia III a lehota, do ktorej má 
dožiadaný členský štát odpovedať, a lehota na transfer, ak dožiadaný členský štát žiadosť 
o transfer prijme.

 ■ Dublinský postup nezávisí len od vašej administratívy, ale závisí aj od spolupráce s orgánmi 
v iných členských štátoch.

Zvážte

Ak môžete žiadateľovi poskytnúť presnejší odhad jeho prípadu na základe vašich skúseností 
a aktuálneho stavu veci, môže to byť prospešné. Ak žiadateľovi poskytnete realistické očakávania 
týkajúce sa časového rámca konania, môže to pomôcť pri usmerňovaní jeho očakávaní.
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3.2. Kedy odošlete dožiadanie do druhej krajiny, aby prevzala zodpovednosť za moju 
žiadosť, ako mám počítať lehoty?

Lehota na odoslanie dožiadania začína plynúť od podania žiadosti o medzinárodnú 
ochranu a lehota na odpoveď sa začína od doručenia dožiadania druhému členskému 
štátu. Vizualizáciu možností zlúčenia rodiny podľa dublinského nariadenia III možno 
nájsť v prílohe III Lehoty podľa dublinského nariadenia III.

Vysvetlite

 ■ Fázy a lehoty dublinského konania prispôsobené konkrétnemu prípadu žiadateľa (napríklad či 
došlo k vyhľadaniu pomocou systému Eurodac). 

 ■ Lehoty pre dožadujúci členský štát začínajú plynúť od podania žiadosti žiadateľom a lehota pre 
dožiadaný členský štát začína plynúť od prijatia dožiadania.

3.3. Ako sa počíta šesťmesačná lehota na transfer?

Lehota sa počíta odo dňa, keď druhý členský štát prijal dožiadanie. Ak bolo rozhodnutie 
o transfere predmetom odvolania alebo preskúmania, lehota na odovzdanie začína 
plynúť od konečného rozhodnutia o odvolaní alebo jeho preskúmania, ak mu bol 
priznaný odkladný účinok. Vizualizáciu možností zlúčenia rodiny podľa dublinského 
nariadenia III možno nájsť v prílohe III Lehoty podľa dublinského nariadenia III.

Vysvetlite

 ■ Lehota sa počíta odo dňa, keď druhý členský štát prijal dožiadanie o prevzatie alebo prijatie 
žiadateľa späť.

 ■ Ak bolo rozhodnutie o transfere napadnuté odvolaním, informujte žiadateľa, že lehota na 
odovzdanie začína plynúť od konečného rozhodnutia o odvolaní alebo jeho preskúmania, ak mu 
bol priznaný odkladný účinok.

Zvážte 

 ■ Poskytnite žiadateľovi príslušný dátum v jeho prípade, ak je vám známy.
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3.4. Ako dlho musím čakať na transfer do členského štátu X?

Lehota na transfer je šesť mesiacov, ktorú možno predĺžiť na 12 mesiacov, ak je žiadateľ 
uväznený, alebo až na 18 mesiacov, ak je žiadateľ na úteku. Lehota sa počíta odo 
dňa, keď druhý členský štát prijal dožiadanie. Vizualizáciu možností zlúčenia rodiny 
podľa dublinského nariadenia III možno nájsť v prílohe III Lehoty podľa dublinského 
nariadenia III.

Vysvetlite

 ■ Lehota na transfer je šesť mesiacov, ktorú je možné za určitých podmienok predĺžiť na 12 alebo 
18 mesiacov. 

 ■ Dublinský postup nezávisí len od štátnej správy vašej krajiny, ale závisí aj od spolupráce 
s orgánmi v iných členských štátoch. 

Zvážte

 ■ Že ak môžete žiadateľovi poskytnúť presnejší odhad jeho prípadu na základe vašich skúseností 
a aktuálneho stavu veci, môže to byť prospešné.

 ■ Ak žiadateľovi poskytnete realistické očakávania týkajúce sa časového rámca konania, môže to 
pomôcť pri usmerňovaní jeho očakávaní.

4. Transfery a odvolania

4.1. Môžem si zaplatiť lístok sám, aby som odišiel skôr?

Transfer sa musí dohodnúť medzi orgánmi v dvoch členských štátoch. Ak chce žiadateľ 
odísť skôr, môže sa obrátiť na orgány a oznámiť im, že chce odísť dobrovoľne, aby 
orgány čo najskôr a v spolupráci so žiadateľom zabezpečili transfer. Vizualizáciu 
možností zlúčenia rodiny podľa dublinského nariadenia III možno nájsť v prílohe III 
Lehoty podľa dublinského nariadenia III.

Vysvetlite

 ■ Transfer sa musí dohodnúť medzi orgánmi v dvoch členských štátoch, ktoré si napríklad budú 
musieť medzi sebou vymieňať informácie. 

 ■ Praktické opatrenia, ktoré sa budú uplatňovať v konkrétnom prípade, pokiaľ ide o to, či bude 
odchod kontrolovaný, alebo nie, spôsob vybavenia cestovných dokladov atď.
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4.2. Nechcem byť presunutý do členského štátu X, ako sa môžem proti tomuto 
rozhodnutiu odvolať?

V dublinskom nariadení III sa stanovuje právo na účinný prostriedok nápravy vo forme 
odvolania alebo preskúmania. O konkrétnych podmienkach a lehotách rozhoduje každý 
členský štát.

Vysvetlite

 ■ Vnútroštátne pravidlá, ktoré sa uplatňujú v súvislosti s odvolaniami, príslušné lehoty vo vašej 
krajine a prípadne postup pri podávaní žiadosti o odkladný účinok.

 ■ Právo na právnu pomoc, kontaktné údaje osôb alebo subjektov, ktoré môžu takúto právnu 
pomoc poskytnúť, a praktické kroky potrebné na získanie takejto podpory.

4.3. Nechcem byť presunutý do členského štátu X, je možné sa namiesto toho 
dobrovoľne vrátiť do svojej krajiny pôvodu?

Mali by sa vysvetliť pravidlá, ktoré sa vzťahujú na dobrovoľné návraty do vášho 
členského štátu, a či v konkrétnom prípade existuje takáto možnosť.

Vysvetlite

 ■ Dôsledky stiahnutia žiadosti o medzinárodnú ochranu a zistite, či žiadateľ naozaj chce v tomto 
smere pokračovať.

 ■ Príslušné pravidlá, ktoré sa vzťahujú na dobrovoľné návraty vo vašom členskom štáte, a či to 
môže alebo nemusí byť v prípade žiadateľa možnosťou.

4.4. Nechcem sa vrátiť do členského štátu X. Osoba X nemusela ísť a môj prípad je 
rovnaký, prečo by som sa mal vrátiť?

Kritériá na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú 
ochranu sa musia v každom prípade preskúmať individuálne.

Vysvetlite

 ■ Okolnosti sa líšia prípad od prípadu a skúmajú sa individuálne.

 ■ Najlepšie je zamerať sa na svoj vlastný prípad, pretože druhý prípad sa môže zdať rovnaký, ale 
malá zmena prípad úplne zmení.

Zvážte

 ■ Nezapájajte sa do diskusií o zdanlivo „identických“ prípadoch, ktoré zahŕňajú iných žiadateľov, 
každý žiadateľ má právo na súkromie a ochranu údajov.

 ■ Ak ide o vyhľadanie v systéme Eurodac, čo najjednoduchšie vysvetlite kategóriu a jej význam.
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4.5. Moja žiadosť bola v členskom štáte X zamietnutá. Ak budem presunutý, pošle ma 
späť do mojej krajiny pôvodu. Nemôžem sa vrátiť do svojej krajiny pôvodu, pošlete 
ma tam?

Dublinské transfery sú len medzi členskými štátmi.

Vysvetlite

 ■ Príslušné časti CEAS a skutočnosť, že po príchode bude nová žiadosť o medzinárodnú ochranu (ak 
bola podaná) vybavovaná týmto členským štátom podľa príslušných pravidiel.

 ■ Dublinské transfery sú len medzi členskými štátmi.

4.6. Zodpovedný členský štát má priateľské vzťahy s vládou mojej domovskej krajiny, 
ktorá ma prenasledovala, musím tam ísť?

Všetky členské štáty majú právnu povinnosť rešpektovať zásadu zákazu vyhostenia 
alebo vrátenia a považujú sa za bezpečné krajiny pre štátnych príslušníkov tretích krajín 
a osoby bez štátnej príslušnosti. Zahraničná politika členského štátu nemá vplyv na 
určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu 
ani na posúdenie tejto žiadosti.

Vysvetlite

 ■ Každý členský štát sa prihlásil a je povinný dodržiavať zásadu zákazu vyhostenia alebo vrátenia.

 ■ Orgány zodpovedného členského štátu posúdia žiadosť o medzinárodnú ochranu objektívne 
a v súlade so spoločnými európskymi pravidlami bez ohľadu na diplomatické vzťahy medzi 
obidvoma krajinami.

4.7. Členský štát X mi nič neposkytol. Nemôžem sa vrátiť.

Všetky členské štáty sú viazané pravidlami dohodnutými na úrovni EÚ alebo uplatňujú 
podobné vnútroštátne pravidlá, pokiaľ ide o práva žiadateľa vo veciach, ako je 
ubytovanie a iné základné potreby. 

Vysvetlite

 ■ Všetky členské štáty sú viazané pravidlami dohodnutými na úrovni EÚ alebo uplatňujú podobné 
vnútroštátne pravidlá, pokiaľ ide o práva žiadateľa vo veciach, ako je ubytovanie a iné základné 
potreby.

 ■ Ak bude žiadateľovi poskytnutá medzinárodná ochrana, získa ďalšie práva.

Zvážte

 ■ Požiadať žiadateľa, aby spresnil, čo konkrétnejšie myslel týmto vyhlásením, a aby opísal 
situáciu, ktorú predtým zažil.





Obráťte sa na EÚ

Osobne

V rámci celej EÚ existujú stovky informačných centier Europe Direct. Adresu centra najbližšieho k vám nájdete 
na tejto webovej stránke: https://europa.eu/european-union/contact_sk

Telefonicky alebo e-mailom

Europe Direct je služba, ktorá odpovedá na vaše otázky o Európskej únii. Túto službu môžete kontaktovať:

–  prostredníctvom bezplatného telefónneho čísla: 00 800 6 7 8 9 10 11 (niektorí operátori môžu tieto hovory 
spoplatňovať), 

– prostredníctvom štandardného telefónneho čísla: +32 22999696, alebo 

– e-mailom na tejto webovej stránke: https://europa.eu/european-union/contact_sk

Vyhľadávanie informácií o EÚ

Online

Informácie o Európskej únii sú dostupné vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie na webovej stránke 
Europa: https://europa.eu/european-union/index_sk

Publikácie EÚ

Publikácie EÚ, bezplatné alebo platené, si môžete stiahnuť alebo objednať z kníhkupectva na webovej stránke 
https://op.europa.eu/sk/publications. Ak chcete získať viac než jeden výtlačok bezplatných publikácií, obráťte 
sa na službu Europe Direct alebo vaše miestne informačné centrum (pozri https://europa.eu/european-union/
contact_sk).

Právo EÚ a súvisiace dokumenty

Prístup k právnym informáciám EÚ vrátane všetkých právnych predpisov EÚ od roku 1952 vo všetkých úradných 
jazykoch nájdete na webovej stránke EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu

Otvorený prístup k údajom z EÚ

Portál otvorených dát EÚ (http://data.europa.eu/euodp/sk) poskytuje prístup k súborom dát z EÚ. Dáta možno 
stiahnuť a opätovne použiť bezplatne na komerčné aj nekomerčné účely.

https://europa.eu/european-union/contact_sk
https://europa.eu/european-union/contact_sk
https://europa.eu/european-union/index_sk
https://op.europa.eu/sk/publications
https://europa.eu/european-union/contact_sk
https://europa.eu/european-union/contact_sk
http://eur-lex.europa.eu
http://data.europa.eu/euodp/sk
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