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O príručke
Prečo bola vypracovaná táto príručka? Poslaním Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) je 
podporovať členské štáty EÚ a pridružené krajiny (krajiny EÚ+ (1)) okrem iného prostredníctvom odbornej 
prípravy, zlepšovaním noriem kvality a zberom informácií o krajinách pôvodu konzistentne vo všetkých 
štátoch. Úrad EASO v súlade so svojím celkovým cieľom podporovať krajiny EÚ+ pri napĺňaní spoločných 
noriem a vysokokvalitných procesov v rámci spoločného európskeho azylového systému (CEAS) vyvíja 
praktické nástroje a usmernenia.

Praktická príručka EASO o registrácii: Podávanie žiadostí o medzinárodnú ochranu sa zameriava na 
požiadanie a podávanie žiadostí, pričom jej cieľom je prezentovať komplexný prehľad osvedčených 
postupov. V tejto praktickej príručke sa pod registračným postupom rozumie celý postup týkajúci sa 
prijatia žiadosti o medzinárodnú ochranu, ktorý zahŕňa tak požiadanie, ako aj podanie žiadostí v súlade 
s prepracovaným znením procedurálnej smernice.

Ako praktická príručka vznikla? Túto príručku vytvorili experti z krajín EU+, spolu s cennými informáciami 
od Európskej komisie, Úradu vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov 
(UNHCR) a Európskej siete pre osoby bez štátnej príslušnosti (2). Úrad EASO umožnil a koordinoval 
prípravu príručky. Pred dokončením príručky sa uskutočnila konzultácia so všetkými krajinami EÚ+ 
prostredníctvom siete úradu EASO pre azylové procesy.

Komu je určená táto príručka? Táto praktická príručka je určená v prvom rade pre zamestnancov 
vnútroštátnych príslušných úradov zodpovedných za registráciu (za požiadanie, ako aj podanie) žiadostí 
o medzinárodnú ochranu. Okrem toho, že poskytuje štruktúrované usmernenie, túto praktickú príručku 
by mohli ako nástroj na posudzovanie kvality a odbornej prípravy používať aj nadriadení, vedúci tímov 
a manažéri.

Ako táto príručka súvisí s inými nástrojmi úradu EASO? Ako všetky podporné nástroje úradu EASO, 
aj Praktická príručka úradu EASO o registrácii: Podávanie žiadostí o medzinárodnú ochranu vychádza 
z noriem CEAS. Mala by sa používať v kombinácii s inými dostupnými praktickými nástrojmi. Pre 
pracovníkov prvého kontaktu je určená najmä príručka Praktické nástroje pre pracovníkov prvého 
kontaktu: Prístup k azylovým procesom, ktorú vypracovali úrad EASO a agentúra Frontex spoločne. 
K ďalším relevantným príručkám patrí Usmernenie úradu EASO k azylovým procesom: prevádzkové 
normy a ukazovatele, Praktická príručka úradu EASO: Osobný pohovor, Praktická príručka úradu EASO 
o posudzovaní veku, Praktická príručka úradu EASO o vykonávaní dublinského nariadenia III: Osobný 
pohovor a posúdenie dôkazov a Nástroj úradu EASO na identifikáciu osôb s osobitnými potrebami (IPSN). 
Všetky praktické nástroje úradu EASO sú verejne dostupné online na webovom sídle úradu EASO.

Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti
Táto príručka bola vypracovaná bez toho, aby bola dotknutá zásada, že len Súdny dvor Európskej únie 
môže poskytovať autoritatívny výklad práva EÚ.

(1) Krajiny EÚ+ predstavujú 27 členských štátov EÚ a Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko.

(2) Upozorňujeme, že konečná verzia tejto príručky nevyhnutne neodráža stanoviská UNHCR alebo Európskej siete pre stav bez 
štátnej príslušnosti.

https://euaa.europa.eu/publications?field_category_target_id=All&field_geo_coverage_target_id=&field_keywords_target_id=&title=Practical+Tools+for+First-Contact+Officials
https://euaa.europa.eu/publications?field_category_target_id=All&field_geo_coverage_target_id=&field_keywords_target_id=&title=Practical+Tools+for+First-Contact+Officials
https://euaa.europa.eu/sk/publications/usmernenie-ku-konaniu-o-azyle
https://euaa.europa.eu/sk/publications/usmernenie-ku-konaniu-o-azyle
https://euaa.europa.eu/sk/publications/prakticka-prirucka-osobny-pohovor
https://euaa.europa.eu/sk/publications/prakticka-prirucka-o-posudzovani-veku
https://euaa.europa.eu/sk/publications/prakticka-prirucka-o-posudzovani-veku
https://euaa.europa.eu/pt-pt/publications/guia-pratico-sobre-aplicacao-do-regulamento-de-dublim-iii
https://euaa.europa.eu/pt-pt/publications/guia-pratico-sobre-aplicacao-do-regulamento-de-dublim-iii
https://ipsn.easo.europa.eu/sk?destination=easo-tool-identification-persons-special-needs
https://euaa.europa.eu/practical-tools-and-guides
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Úvod
Registrácia žiadostí o medzinárodnú ochranu je prvým krokom v  azylovom procese. V mnohých 
ohľadoch ide o kľúčovú fázu konania. Registráciou sa v prvom rade zabezpečuje ochrana pred vyhostením 
alebo vrátením pre osoby, ktoré vyjadrili prianie uchádzať sa o medzinárodnú ochranu. Okrem toho 
predstavuje základ pre posúdenie žiadosti a zabezpečuje, že žiadosti sa účinne zaraďujú do správneho 
konania o posúdení žiadosti. Zber spoľahlivých údajov je možný, len ak sa žiadateľom dostane potrebná 
podpora. Vďaka identifikácii žiadateľov s možnými zraniteľnosťami sa registráciou takisto zabezpečuje, že 
žiadateľom sa dostane potrebná podpora čo najskôr, čo im umožní v plnej miere sa zúčastniť na azylovom 
procese.

Pojem „registrácia“ sa v kontexte azylových procesov často používa dvoma spôsobmi: registrácia 
požiadania o medzinárodnú ochranu a registrácia podania príslušnej žiadosti. V tejto praktickej príručke 
sú zahrnuté oba kroky, pričom v mnohých krajinách EÚ+ sú spojené do jedného procesného kroku. 
Cieľom tejto príručky je pomôcť registračným pracovníkom zabezpečiť, aby sa pri ich každodennej 
registrácii žiadostí o medzinárodnú ochranu dodržiavali spoločné európske normy registrácie.

Po vymedzení právneho rámca (kapitola I „Tri fázy prístupu k azylovým procesom“) sa v tejto praktickej 
príručke najskôr opisujú hlavné charakteristiky prostredia na vykonávanie registrácie, ktoré umožňujú 
dôverný a spoľahlivý zber údajov (kapitola II „Prostredie na vykonávanie registrácie“). 

Samotná registrácia zahŕňa tri hlavné činnosti: poskytnutie informácií žiadateľovi (kapitola III 
„Poskytovanie informácií“), zber údajov o žiadateľovi (kapitola IV „Zber registračných údajov“) a napokon 
identifikácia možných zraniteľných žiadateľov a prípadov podľa dublinského nariadenia a ich postúpenie 
do vhodného konania o posúdení žiadosti (kapitola V „Identifikácia a postúpenie“). Tieto tvoria tri hlavné 
kapitoly tejto praktickej príručky. 

Po zozbieraní údajov a postúpení žiadateľov na poskytnutie podpory sa žiadateľom poskytuje 
dokument, ktorým sa osvedčuje ich postavenie žiadateľov o medzinárodnú ochranu (kapitola VI „Doklad 
potvrdzujúci postavenie žiadateľa o medzinárodnú ochranu“). Predstavenie registračného postupu je 
doplnené osobitnou časťou, v ktorej sa opisujú osobitné požiadavky na registráciu následných žiadostí 
(kapitola VII „Registrácia následných žiadosti“). 

Okrem toho sa príručka venuje rôznym metódam, ktoré môžu byť použité počas registračného postupu 
na overenie zozbieraných údajov (kapitola VIII „Overenie údajov“). Záver tejto príručky tvoria informácie 
o tom, ako sa registračné údaje používajú na začiatku konania o posúdení žiadosti (kapitola IX „Dôležitosť 
registračných údajov vo fáze posúdenia žiadosti“). 

V prílohách sa nachádzajú dve používateľsky ústretové kontrolné zoznamy. V prvom sa poskytuje prehľad 
o poliach, ktoré sa pri registrácii od žiadateľa bežne vyžadujú, pričom druhý obsahuje druh informácií, 
ktoré by sa žiadateľovi mali poskytnúť, v súlade so spoločným európskym azylovým systémom (CEAS).

9
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I. Tri fázy prístupu k azylovým procesom
V azylovom acquis EÚ sa zavádza viacero právnych pojmov, ktoré sú relevantné pre postup registrácie. 
Predovšetkým v článku 6 procedurálnej smernice (APD) (3) sa uvádzajú tieto fázy prístupu k azylovým 
procesom: požiadanie, registrácia a podanie žiadosti o azyl (obrázok 1).

V závislosti od zavedených systémov v jednotlivých štátoch môže registrácia a podávanie žiadosti 
prebiehať súčasne alebo oddelene. Ak sa tieto dva kroky uskutočňujú oddelene, vo fáze registrácie sa 
obvykle zbierajú základné údaje, ktoré umožnia prinajmenšom praktickú organizáciu prvotného prijatia. 
Ďalšie podrobnosti budú zozbierané počas podania žiadosti.

Obrázok 1. Fázy prístupu k azylovým procesom v súlade s článkom 6 APD (4)

Požiadanie 
o azyl

Registrácia 
žiadosti

Podanie 
žiadosti

A. Požiadanie
Akt vyjadrenia priania uchádzať sa o medzinárodnú ochranu pred príslušným orgánom predstavuje 
požiadanie o medzinárodnú ochranu (odôvodnenie 27 a článok 6 ods. 1 APD). Každý, kto vyjadril svoj 
úmysel požiadať o medzinárodnú ochranu, sa považuje za žiadateľa so všetkými právami a povinnosťami 
spojenými s týmto postavením.

Ak bolo požiadané o medzinárodnú ochranu voči orgánu, ktorý nie je zodpovedný za registráciu podľa 
vnútroštátneho práva, tento orgán musí zaslať spis príslušnému úradu na účely registrácie žiadosti, aby 
žiadateľ mohol využiť materiálne podmienky prijímania stanovené v článku 17 smernice o podmienkach 
prijímania (RCD) (5).

Aké práva a povinnosti vyplývajú z požiadania o medzinárodnú ochranu?

Od okamihu požiadania sa žiadateľovi:

• umožní počas trvania azylového procesu zostať na území členského štátu, a to aj na hranici alebo 
v tranzitných priestoroch (článok 9 APD) (6),

(3) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní 
medzinárodnej ochrany (prepracované znenie), Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 60 – 95.

(4) Dokument úradu EASO Príručka pre školiteľov o registrácii žiadateľov o medzinárodnú ochranu v Taliansku (dokument 
s obmedzeným prístupom), Rím, 2020.

(5) Pozri rozsudok Súdneho dvora Európskej únie z 25. júna 2020, Ministerio Fiscal/VL, C-36/20, ECLI:EU:C:2020:495. Zhrnutie je 
k dispozícii v databáze judikatúry EASO.

(6) Uplatňuje sa niekoľko výnimiek, najmä v prípade, že sa žiadateľ považuje za nebezpečenstvo pre bezpečnosť členského štátu 
alebo pre spoločnosť tohto členského štátu (článok 21 ods. 2 kvalifikačnej smernice), alebo v prípade špecifických typov 
následných žiadostí (článok 41 APD), v prípade extradície (článok 9 ods. 2 APD) a len v prípade, že je dodržaná zásada zákazu 
vyhostenia alebo vrátenia. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:32013L0032
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227722&pageIndex=0&doclang=sk&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=38574350
https://caselaw.euaa.europa.eu/pages/viewcaselaw.aspx?CaseLawID=1117
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• poskytnú informácie v jazyku, ktorému žiadateľ rozumie [článok 12 ods. 1 písm. a) APD],

• poskytne prístup k tlmočníkovi pri predkladaní ich prípadu, vždy keď je to potrebné [článok 12 
ods. 1 písm. b) APD],

• umožní komunikovať s Úradom vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov 
(UNHCR) a/alebo s akoukoľvek inou organizáciou poskytujúcou právne poradenstvo [článok 12 
ods. 1 písm. c) APD],

• posúdi prípadná potreba osobitných procesných záruk a/alebo osobitné potreby pri prijímaní 
(článok 24 ods. 1 APD a článok 22 ods. 1 RCD) (7),

• poskytnú materiálne podmienky prijímania, ktorými sa zabezpečuje primeraná životná úroveň, 
ktorá im zaručí živobytie a ochráni ich fyzické a psychické zdravie (článok 17 RCD) (8),

• zabezpečí, aby bola táto životná úroveň zabezpečená v prípade zraniteľných osôb, ako aj v prípade 
zaistených osôb (články 17 a 21 RCD),

• v prípade zaistenia poskytnú právne záruky vrátane osobitných záruk pre zraniteľné osoby 
a žiadateľov s osobitnými potrebami pri prijímaní (články 8, 9, 10 a 11 RCD),

• v prípade zaistenia zabezpečený prístup k organizáciám a osobám poskytujúcim poradenstvo 
a konzultácie (článok 8 APD),

• poskytne potrebná zdravotná starostlivosť, ktorá zahŕňa aspoň pohotovostnú zdravotnú 
starostlivosť a nevyhnutnú liečbu chorôb a závažných duševných porúch; okrem toho sa 
žiadateľom s osobitnými potrebami pri prijímaní poskytne potrebná lekárska alebo iná pomoc 
vrátane primeranej starostlivosti o duševné zdravie, ak je potrebná (článok 19 RCD),

• poskytne pomoc v prípade maloletých osôb bez sprievodu, formou vyhľadávania rodinných 
príslušníkov, a to podľa možnosti čo najskôr po požiadaní a pri zohľadnení najlepších záujmov 
dieťaťa (článok 24 RCD),

• zabezpečí, aby sa pri poskytovaní ubytovania dodržiavala zásada zlúčenia rodín (článok 12 RCD),

• poskytne možnosť podať opravný prostriedok proti rozhodnutiam týkajúcim sa poskytnutia, 
odňatia alebo obmedzenia podmienok prijímania alebo rozhodnutiam o slobode pohybu a pobyte 
(článok 26 RCD),

• od žiadateľa sa očakáva spolupráca s orgánmi (článok 13 ods. 1 APD).

B. Registrácia
Po požiadaní o medzinárodnú ochranu musí byť žiadosť zaregistrovaná. Registrácia znamená, že sa 
vyhotoví záznam o úmysle žiadateľa požiadať o ochranu. Krajiny EÚ+ musia určiť, ktoré orgány sú 
zodpovedné za registrovanie žiadostí o medzinárodnú ochranu podľa vnútroštátneho práva (článok 6 
ods. 1 APD).

(7) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/33/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie žiadateľov 
o medzinárodnú ochranu (prepracované znenie), Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 96 – 116.

(8) „Materiálne podmienky prijímania“ sú v článku 2 písm. g) RCD definované ako „podmienky prijímania, ktoré zahŕňajú 
ubytovanie, stravu a oblečenie, poskytované v materiálnej forme alebo ako finančné príspevky, alebo ako poukážky, alebo ako 
kombinácia týchto troch foriem, a denné dávky“.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32013L0033
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Aké práva a povinnosti vyplývajú z fázy registrácie?

Z fázy registrácie nevyplývajú žiadne osobitné práva alebo povinnosti, okrem práv a povinností 
vyplývajúcich z požiadania. Cieľom tejto fázy je vytvorenie úradného záznamu tak, aby žiadateľ mohol 
skutočne využívať tieto práva a dokázal dodržiavať uvedené povinnosti (odôvodnenie 27 APD). Z toho 
dôvodu treba registráciu vykonať čo najskôr, v lehotách stanovených v článku 6 APD.

Maximálne: 3 pracovné dni

Žiadosť predložená 
orgánom, ktoré 
sú zodpovedné za jej 
registráciu

Maximálne: 6 pracovných dní

Žiadosť predložená 
iným orgánom, 
konkrétne orgánu, 
ktorý nie je 
zodpovedný za jej 
registráciu

10 pracovných dní

Súbežné podanie 
veľkého počtu žiadostí, 
ktoré veľmi sťažuje 
dodržanie 3- alebo 
6-dňovej lehoty

C� Podanie
Krajiny EÚ+ musia zabezpečiť, aby osoba, ktorá požiadala o medzinárodnú ochranu, mala možnosť podať 
žiadosť čo najskôr (článok 6 ods. 2 APD). Krajiny EÚ+ musia určiť, ktoré orgány sú zodpovedné za podanie 
žiadostí o azyl podľa vnútroštátneho práva (článok 6 ods. 1 APD). Ak ale osoba upustí od podania svojej 
žiadosti, rozhodujúci orgán môže prijať rozhodnutie o zastavení procesu (článok 6 ods. 2 a článok 28 APD).

Podaním žiadosti sa registračný postup ukončí. Týmto okamihom sa začína konanie o posúdení žiadosti.

Krajiny EÚ+ môžu stanoviť dodatočné pravidlá podávania žiadostí o medzinárodnú ochranu. Podľa 
vnútroštátnych predpisov sa napríklad môže stanovovať, že žiadosti o medzinárodnú ochranu sa 
podávajú osobne a/alebo na určenom mieste (článok 6 ods. 3 APD).

Tieto tri fázy prístupu k azylovému procesu – požiadanie, registrácia a podanie žiadosti o medzinárodnú 
ochranu – nepredstavujú nevyhnutne tri samostatné kroky tohto postupu. V APD sa umožňuje 
začlenenie fázy registrácie a podania žiadosti do jedného kroku, za predpokladu, že sú splnené 
všeobecné požiadavky, vrátane lehôt registrácie a príležitosti podať žiadosť. Viacero krajín EÚ+ kombinuje 
tieto dve fázy do jedného procesného kroku, zatiaľ čo iné považujú registráciu a podanie žiadosti za 
rozdielne fázy s rôznymi právnymi účinkami. V prípade, že žiadateľ požiada po prvýkrát priamo orgány 
zodpovedné za registráciu a podanie žiadosti, tieto tri kroky je možné aj skombinovať do jedného.

Ak je žiadateľ povinný podať žiadosť po fáze registrácie, žiadateľ by mal byť informovaný o tom, ako a kde 
žiadosť podať, ako aj o následkoch nepodania žiadosti. Ak sa žiadosť podáva prostredníctvom osobitného 
tlačiva, ktoré má žiadateľ vyplniť, tlačivo sa žiadateľovi vydá po registrácii spolu s vysvetlením, ako 
ho odovzdať rozhodujúcemu orgánu. Ak sa žiadosť podáva osobne na určenom mieste po registrácii, 
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odporúča sa zaviesť systém na správu termínov, ktorý by okrem iného umožňoval, aby žiadateľ v čase 
registrácie bol písomne informovaný o presnom mieste, na ktorom sa žiadosť môže podať, a čase, 
v ktorom sa žiadosť môže podať. Na zabezpečenie toho, aby sa podanie žiadosti vykonalo čo najskôr, sa 
takisto odporúča, aby sa zaviedol monitorovací systém na sledovanie času uplynutého medzi registráciou 
žiadosti a jej podaním.

Aké práva a povinnosti vyplývajú z fázy podania žiadosti?

Z podania žiadosti o medzinárodnú ochranu vyplývajú ďalšie osobitné práva a povinnosti. Patria medzi 
ne:

• začatie lehoty pre konanie o posúdení žiadosti (článok 31 ods. 3 APD),

• začatie lehoty pre proces určovania krajiny EÚ+ zodpovednej za posúdenie žiadosti (9) (článok 20 
ods. 1 dublinského nariadenia III) (10),

• tieto práva, ktoré sú zaručené podľa RCD a na základe ktorých sa žiadateľom:

 κ v primeranej lehote (t. j. nie viac ako 15 dní po podaní žiadosti) poskytnú informácie o výhodách 
a povinnostiach súvisiacich s podmienkami prijímania, ako aj o organizáciách alebo skupinách 
osôb, ktoré poskytujú špeciálnu právnu pomoc a ktoré by im mohli pomôcť alebo ich informovať 
o dostupných podmienkach prijímania vrátane zdravotnej starostlivosti (článok 5 RCD) (11),

 κ do troch dní od podania žiadosti poskytne doklad vydaný na ich meno a potvrdzujúci ich 
postavenie žiadateľa a skutočnosť, že sú oprávnení zdržiavať sa na území krajiny EÚ+ až do 
vybavenia ich žiadosti alebo počas jej posudzovania (článok 6 RCD),

 κ poskytne možnosť získať cestovný doklad, ak si závažné humanitárne dôvody vyžadujú ich 
prítomnosť v inom štáte (článok 6 RCD),

 κ poskytne právo voľne sa pohybovať na území hostiteľského členského štátu alebo v rámci oblasti, 
ktorú im krajiny EÚ+ vyčlenia (článok 7 RCD),

 κ v prípade detí poskytne prístup k vzdelávaciemu systému za podobných podmienok ako svojim 
štátnym príslušníkom, ktorý sa neodloží o viac ako tri mesiace odo dňa podania žiadosti (článok 

(9) Súdny dvor Európskej únie objasnil, že „článok 20 ods. 2 nariadenia Dublin III sa má vykladať v tom zmysle, že žiadosť 
o medzinárodnú ochranu sa 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, a prípadne, keď boli tomuto orgánu doručené len základné 
informácie uvedené v takom dokumente, nie však samotný dokument alebo jeho kópia“. Pozri rozsudok Súdneho dvora 
Európskej únie z 26. júla 2017, Tsegezab Mengesteab/Bundesrepublik Deutschland, C-670/16, ECLI:EU:C:2017:587. Zhrnutie je 
k dispozícii v databáze judikatúry EASO.

(10) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 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), Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, 
s. 31 – 59.

(11) Viac informácií o poskytovaní informácií a poradenstve o prijímaní nájdete v kapitole 6 „Poskytovanie informácií 
a poradenstva“ príručky Usmernenie EASO k podmienkam prijímania: prevádzkové normy a ukazovatele zo septembra 2016. 
Aby sa zabránilo preťaženiu žiadateľa nadmerným množstvom informácií pri prijímaní, mali by sa informácie poskytovať 
s ohľadom na konkrétny čas a etapu konania. Členské štáty sa vyzývajú, aby stanovili lehotu a uviedli typ informácii, ktoré 
majú byť poskytnuté žiadateľom na vnútroštátnej úrovni, pričom sa zohľadní celková maximálna lehota 15 dní, ktora sa 
stanovuje v článku 5 smernice RCD.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193208&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=38019560
https://caselaw.euaa.europa.eu/pages/viewcaselaw.aspx?CaseLawID=211&returnurl=/pages/searchresults.aspx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32013R0604
https://euaa.europa.eu/publications/guidance-reception-conditions-standards-and-indicators
https://euaa.europa.eu/publications/guidance-reception-conditions-standards-and-indicators
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14 RCD); prípravné kurzy vrátane jazykových kurzov sa poskytnú v prípade potreby s cieľom 
uľahčiť ich prístup k vzdelávaciemu systému a účasť v ňom (článok 14 RCD),

 κ najneskôr do 9 mesiacov odo dňa podania žiadosti sa poskytne prístup na trh práce, ak ešte 
nebolo prijaté prvostupňové rozhodnutie príslušného orgánu a omeškanie nebolo zavinené 
žiadateľom (článok 15 RCD, s možnosťou zaviesť alebo ponechať priaznivejšie podmienky v súlade 
s článkom 4 RCD); krajiny EÚ+ môžu povoliť žiadateľom prístup k odbornej príprave bez ohľadu na 
to, či majú prístup na trh práce alebo nie (článok 16 RCD).

Body, na ktoré treba pamätať

• Prístup ku azylovým procesom pozostáva z troch fáz: požiadanie, registrácia a podanie žiadosti 
o medzinárodnú ochranu.

• Z požiadania vyplývajú práva a povinnosti žiadateľa o medzinárodnú ochranu vrátane práva 
zostať v krajine.

• Pri registrácii sa vytvorí úradný záznam o úmysle žiadateľa uchádzať sa o medzinárodnú 
ochranu, čím sa zaznamenáva, že žiadateľ je žiadateľom o medzinárodnú ochranu.

• Podaním žiadosti sa registračný postup ukončuje a od daného okamihu začína konanie 
o posúdení žiadosti.

• V závislosti od vnútroštátneho práva tieto tri fázy nepredstavujú nevyhnutne samostatné kroky, 
keďže môžu byť začlenené do jedného alebo dvoch krokov.
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II. Prostredie na vykonávanie registrácie

A. Zariadenia a priestory
Zariadenia vytvorené na registráciu a podávanie žiadostí zohrávajú významnú úlohu pri účinnosti 
postupu v prípade žiadateľov, ako aj zamestnancov. V závislosti od počtu nových príchodov sa krajiny 
EÚ+ sa môžu rozhodnúť zriadiť na svojom území viacero registračných úradov alebo dokonca mobilné 
registračné jednotky na riešenie okamžitých potrieb.

Pri výbere miesta na účely registrácie alebo podávania žiadostí by príslušné úrady mali zvážiť konkrétne 
registračné potreby a počet osôb, ktoré zariadenia využívajú zároveň. Pri identifikácii najlepších 
dostupných miest na tieto účely by štáty okrem iných náležitostí mali zohľadniť prístupnosť pre ľudí so 
zdravotným postihnutím, veľkosť priestorov (konkrétne, či dokážu pojať veľký počet ľudí) a že v čakárni je 
dostatočný počet miest na sedenie, primeraná ventilácia alebo systém klimatizácie, jednoduchý prístup 
k oddeleným hygienickým zariadeniam pre ženy a mužov a samostatné priestory vhodné na hranie detí.

Registračné zariadenie musí byť jednoducho prístupné verejnou dopravou, môže sa však nachádzať 
v rovnakej budove ako ďalšie súvisiace vnútroštátne správne orgány. V krajinách EÚ+ sa nedávno začalo 
začleňovanie prvotného prijatia a funkcií registrácie a/alebo podávania žiadostí v rámci centier príchodu.

Riešenie príslušnej lokality musí umožniť plynulý postup registrácie/podávania žiadostí z hľadiska 
bezpečnosti vrátane jednoznačného označenia priestorov vyhradených pre zamestnancov a účinného 
systému riadenia poradovníka. Okrem toho musí umožňovať, aby dôverné rozhovory mohli prebiehať 
v súkromí.

B. Bezpečnosť
Registrační zamestnanci by mali byť oboznámení s bezpečnostnými postupmi, ktoré sa uplatňujú v rámci 
registračného úradu. Zamestnanci by si okrem toho mali byť vedomí možných bezpečnostných rizík, 
ktoré sa týkajú ich ako aj ostatných. Takéto bezpečnostné riziká môžu zahŕňať násilné činy alebo hrozby, 
sebapoškodzovanie, zdravotné riziká alebo riziká vypuknutia požiaru. Registračné zariadenie by malo mať 
vybavenie prvej pomoci a aspoň jedného zamestnanca so zručnosťami v oblasti prvej pomoci.

Bezpečnosť a ochrana majú priamy vplyv na kvalitu registračných postupov. Nedostatočné alebo 
neprimerané bezpečnostné postupy môžu mať za následok neochotu žiadateľov obrátiť sa na registračné 
úrady. Nedostatočné bezpečnostné postupy okrem toho môžu byť prekážkou pri registračných 
činnostiach.

Bezpečnosť sa zabezpečuje nielen bezpečnostnými postupmi, ale aj kvalitou registračných postupov. 
Spravodlivé a transparentné postupy podporujú dôveru a znižujú napätie. Poskytovanie informácií, ktoré 
zahŕňa odpovede na obavy žiadateľa, zohráva kľúčovú úlohu v bezpečnostnej stratégii, keďže predchádza 
nedorozumeniam a včas rieši otázky alebo frustráciu. 
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Osvedčené postupy
Uvedené bezpečnostné opatrenia nie sú vyčerpávajúce; navyše ich zámerom je predchádzať 
bezpečnostným problémom, ktoré sa priamo týkajú registračných činností, a nevzťahujú sa na 
bežné riziká vo všeobecnosti.

Odborná príprava zamestnancov

Zamestnanci zapojení do registračných postupov absolvujú odbornú prípravu o tom, ako uplatňovať 
bezpečnostné opatrenia a ako vhodne reagovať v prípade incidentov. Táto odborná príprava zahŕňa 
komunikačné techniky na predchádzanie, riešenie a zmierňovanie bezpečnostných incidentov.

Základné bezpečnostné opatrenia

Vchod
• Registračný úrad má dva samostatné vchody: vchod len pre zamestnancov a vchod pre 

žiadateľov.
• Pri vchode určenom pre žiadateľov sú zavedené opatrenia na zvládanie davu a riadený vstup 

osôb.

V rámci úradu
• Sú zavedené opatrenia upravujúce pohyb žiadateľov v rámci registračného úradu, pričom sa 

jasne rozlišuje medzi:
 o priestormi, do ktorých žiadatelia majú prístup,
 o priestormi, ktoré si vyžadujú sprievod,
 o priestormi, do ktorých žiadatelia nemajú prístup.

• Čakáreň je oddelená od priestoru na pohovory.
• Pohyb žiadateľov v rámci registračného úradu sa organizuje zriadením priamych trás od vchodu 

k recepcii, k čakárni, k miestnosti na pohovory a k východu.
• Usporiadanie priestoru recepcie a miestnosti na pohovory by mali zamestnancom kedykoľvek 

umožňovať jednoduchý odchod. Napríklad v miestnostiach na pohovory registrační zamestnanci 
sedia tak, aby východ bol za nimi.

Reakcie na bezpečnostné incidenty
• Zavedené sú opatrenia, ktoré registračným zamestnancom umožňujú upozorniť pracovníkov 

bezpečnosti na incidenty (napr. výstražné tlačidlá v miestnostiach na pohovory).
• Zavedené sú postupy na to, aby žiadatelia a zamestnanci nahlasovali bezpečnostné incidenty 

zodpovednému pracovníkovi, aby sa vytvoril základ na monitorovanie, analýzu a návrhy na 
zlepšenie bezpečnostných riešení.

Odchod
• Po ukončení formalít, ktoré žiadatelia prišli na úrad vybaviť, by zodpovedný pracovník mal 

zabezpečiť, aby úrad opustili.
• Žiadatelia nevychádzajú vchodom, ktorým prišli.
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C. Dôvernosť
Žiadateľom o medzinárodnú ochranu sa musí zaručiť právo na dôvernosť (článok 48 APD). Dôvernosť je 
zásadou, ktorá sa uplatňuje vo všetkých fázach azylového procesu. Od žiadateľov sa nemôže očakávať, 
že uvedú podrobnosti o obavách z prenasledovania alebo vážneho bezprávia, ak nebude zabezpečená 
dôvernosť. Zásada dôvernosti sa týka aj registračného postupu a informácií získaných počas registrácie.

Registračné zariadenia a postupy by mali umožňovať žiadateľom poskytnúť dokumenty a osobné informácie 
registračným zamestnancom za podmienok, ktoré neporušujú právo na súkromie a dôvernosť.

Úrady zapojené do registračného postupu musia zabezpečiť, aby sa žiadne informácie nesprístupnili 
údajným pôvodcom prenasledovania alebo vážneho bezprávia (článok 30 APD). Registračné orgány by 
okrem toho nemali získavať žiadne informácie od údajných pôvodcov prenasledovania alebo vážneho 
bezprávia spôsobom, ktorý by ohrozoval fyzickú integritu žiadateľa alebo na ňom závislých osôb ani 
slobodu a bezpečnosť jeho rodinných príslušníkov, ktorí stále žijú v krajine pôvodu.

Okrem toho sú registračné orgány viazané zásadou dôvernosti stanovenou vo vnútroštátnom práve 
(článok 48 APD). Ak sú počas registračného postupu potrebné tlmočnícke služby, tlmočník by takisto mal 
byť viazaný zásadou dôvernosti.

Žiadatelia by mali byť informovaní o svojom práve na dôvernosť v azylových procesoch počas fázy 
registrácie. 

Osvedčený postup
Na zabezpečenie dôvernosti počas registračného postupu môžu byť vhodné tieto praktické 
opatrenia.
• Nevyslovujte meno žiadateľa v prítomnosti iných ľudí a nezverejňujte mená v čakárňach. Pri 

komunikácii so žiadateľmi alebo o žiadateľoch na recepcii alebo v čakárni je možné použiť 
alternatívne metódy, napríklad pridelenie náhodných čísel a farebných tokenov.

Osobitná situácia: Žiadosť rodinného príslušníka o informácie o žiadateľovi

Žiadosti rodinných príslušníkov o informácie o žiadateľovi by mali byť vybavované s čo najväčšou 
opatrnosťou.

K takýmto situáciám môže počas registračného postupu dôjsť rôznymi spôsobmi. Niekto môže napríklad 
požiadať úrad príslušný na registráciu žiadostí o overenie, či má niekto z jeho rodinných príslušníkov 
podanú/zaregistrovanú žiadosť o medzinárodnú ochranu. Prípadne môže niekto požiadať registračný 
úrad o kontakt s rodinným príslušníkom, o ktorom sa vie, že požiadal o medzinárodnú ochranu.

V súlade so zásadou dôvernosti by sa žiadne informácie nemali poskytovať nikomu bez písomného 
súhlasu príslušného rodinného príslušníka. To sa týka aj informácií o tom, či rodinný príslušník naozaj 
požiadal o medzinárodnú ochranu alebo nie.

Osvedčeným postupom je požiadať dožadujúcu sa osobu o kontaktné údaje a jej vzťah k rodinnému 
príslušníkovi a informovať dožadujúcu osobu, že bude vykonané vyhľadávanie, a v prípade nájdenia budú 
kontaktné údaje nájdenému rodinnému príslušníkovi so súhlasom dožadujúcej sa osoby poskytnuté. 
Informujte dožadujúcu sa osobu, že bude záležať na rodinnom príslušníkovi, či sa s ňou skontaktuje alebo nie.
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Body, na ktoré treba pamätať

• Registračné zariadenia a priestory musia byť navrhnuté tak, aby zohľadnili osobitné potreby 
registračného postupu, ako je počet nových príchodov, prístupnosť pre ľudí so zdravotným 
postihnutím, podmienky s ohľadom na pohlavie, podmienky s ohľadom na potreby detí 
a prístupnosť verejnou dopravou.

• Bezpečnosť a ochrana priamo ovplyvňujú kvalitu registračného postupu, čo je možné 
riešiť informovanosťou o možných bezpečnostných rizikách a štandardných prevádzkových 
postupoch, ale aj spravodlivým a transparentným registračným postupom. 

• Dôvernosť musí byť zabezpečená v priebehu registračného konania, pričom registračné 
zariadenia a priestory by mali zabezpečovať dôvernosť a zozbierané údaje by sa mali spravovať 
v súlade s normami dôvernosti. 
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III. Poskytovanie informácií
V súlade s článkom 12 ods. 1 písm. a) APD budú žiadatelia informovaní aspoň o týchto skutočnostiach:

i) konanie, ktoré bude nasledovať;
ii) ich práva a povinnosti počas konania;
iii) možné dôsledky neplnenia povinností a nespolupráce s orgánmi;
iv) lehota pre konanie o posúdení žiadosti;
v) prostriedky, ktoré má žiadateľ k dispozícii na splnenie povinnosti predložiť náležitosti na 

zdôvodnenie svojej žiadosti o medzinárodnú ochranu;
vi) dôsledky výslovného alebo konkludentného späťvzatia žiadosti.

Informácie by sa mali poskytnúť v jazyku, ktorému rozumejú alebo o ktorom sa odôvodnene 
predpokladá, že mu rozumejú.

Informácie sa poskytnú v dostatočnom časovom predstihu, aby bolo žiadateľom umožnené uplatniť svoje 
práva.

A. Prečo by sa mali žiadateľom poskytovať informácie?
Právo na informácie je jednou zo základných záruk, ktoré sa stanovujú v smernici APD [článok 12 ods. 1 
písm. a)].

Je nevyhnutné, aby sa žiadateľom poskytli informácie na zabezpečenie spravodlivého a účinného 
azylového procesu. Žiadatelia by mali poznať svoje práva a povinnosti a porozumieť rôznym štádiám 
procesu, aby mohli predložiť svoje nároky čo najúplnejšie a splniť si svoje povinnosti. Je to v záujme 
žiadateľov aj vnútroštátneho správneho orgánu, najmä v krajinách EÚ+, ktoré považujú za povinnosť 
žiadateľov predložiť všetky náležitosti potrebné na zdôvodnenie ich žiadosti čo najskôr [článok 4 ods. 1 
kvalifikačnej smernice (KS)].

Informovanie žiadateľov je o to dôležitejšie z dôvodu, že predtým, ako sa obrátia na registračný úrad, 
majú často málo znalostí o azylovom procese. To by mohlo znamenať, že dostanú nepravdivé alebo 
protichodné informácie od tretích strán.

B. Kedy by sa mali žiadateľom poskytnúť informácie?
V APD sa stanovuje, že krajiny EÚ+ by mali žiadateľom poskytnúť informácie včas, aby im bolo umožnené 
uplatniť si práva a splniť povinnosti podľa APD.

Keďže niektoré z týchto práv a povinností platia od okamihu požiadanie o medzinárodnú ochranu, 
informácie by sa mali poskytnúť na samom začiatku konania.

Ako osvedčený postup sa odporúča poskytnúť informácie najneskôr počas fázy podávania žiadosti 
a v každom prípade dostatočne včas pred osobným pohovorom.
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C. Aké informácie by sa mali poskytnúť?
Žiadateľ by mal predovšetkým rozumieť tomu, čo je medzinárodná ochrana a čo sa od neho očakáva pri 
registračnom postupe a pri príprave osobného pohovoru. Je dôležité zaistiť, aby boli informácie aktuálne.

Tento podrobný opis záruk poskytovania informácií v súlade s článkom 12 ods. 1 písm. a) APD je doplnený 
kontrolným zoznamom k poskytovaniu informácií, ktorý nájdete v prílohe 2 k tejto príručke.

i) Informácie o konaní, ktoré je potrebné dodržiavať

Je nevyhnutné, aby boli žiadatelia informovaní o jednotlivých fázach azylového procesu a rozumeli 
im. Osobitná pozornosť by sa však mala venovať množstvu a úrovni podrobností, ktoré sa poskytujú 
v každom kroku azylového procesu. Poskytnutie príliš rozsiahleho opisu každého možného kroku 
a čiastkového kroku azylového procesu v registračnej fáze môže byť pre žiadateľov mätúce. Vo fáze 
registrácie sa odporúča, aby sa poskytnuté informácie obmedzili na stručný prehľad každej fázy 
azylového procesu (registrácia, osobný pohovor, oznámenie a odvolanie) a zároveň poskytli dôkladnejší 
a rozsiahlejší popis registračného postupu.

Informácie o registračnom postupe by mali obsahovať tieto body.

• Účel a očakávaný výsledok registrácie. Mali by ste informovať žiadateľov o tom, prečo sa musia 
registrovať, čo registrácia znamená a aké sú dôsledky toho, že sa nezaregistrujú.

• Dôvernosť v azylovom procese. Dôvernosť ako zásada je základom celého azylového procesu 
(pozri kapitolu II, oddiel C „Dôvernosť“) a žiadatelia musia chápať, že je zaručená a ako sa 
zabezpečuje. Ak sa podľa vnútroštátnych právnych predpisov údaje poskytujú iným vnútroštátnym 
orgánom, mali by ste o tom žiadateľov informovať. 

• Registračný postup je bezplatný. Je to dôležité na predchádzanie situácii, v ktorej by niektorí 
jednotlivci využili nedostatočnú znalosť žiadateľov a pokúsili sa z nich vymámiť peniaze. Okrem 
toho musíte objasniť, že požiadanie o azyl je plne na vlastnom rozhodnutí žiadateľov.

• Praktické kroky pri registrácii. Mali by ste informovať žiadateľov o všetkých činnostiach, ktoré 
by počas fázy registrácie mali absolvovať. To zahŕňa zber údajov, registračný pohovor, odber 
odtlačkov prstov a potenciálne aj získavanie ďalších biometrických údajov, ako je fotografia tváre 
a podpis.

• Postup na určenie krajiny EÚ+ zodpovednej za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu. Mali 
by ste informovať žiadateľov, že sa preskúma, či je za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu 
zodpovedná iná krajina EÚ+. Na tento účel je dôležité, aby žiadatelia poskytli súvislé, podrobné 
a overiteľné informácie o svojich rodinných príslušníkoch na území krajín EÚ+, o akýchkoľvek 
vízach alebo povoleniach na pobyt, ktoré im udelila krajina EÚ+, o vstupe do inej krajiny EÚ+, resp. 
o pobyte, tranzite alebo skoršej žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej v krajine EÚ+. Leták 
s názvom Požiadal som o azyl v EÚ – Ktorá krajina vybaví moju žiadosť? (12), ktorý je spoločný pre 
všetky členské štáty, by sa mal žiadateľom poskytnúť v jazyku, ktorému rozumejú alebo o ktorom 
sa odôvodnene predpokladá, že mu rozumejú.

(12) Časť A prílohy X k vykonávaciemu nariadeniu 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, Ú. v. EÚ L 39, 8.2.2014, s. 1 – 43.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0118
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• Doklad potvrdzujúci postavenie žiadateľov. Mali by ste informovať žiadateľov o pravidlách, ktoré 
sa vzťahujú na dokument vydaný po registrácii, vrátane doby platnosti a postupov na obnovenie 
platnosti dokumentov, ktorých platnosť sa skončila, alebo stratených dokumentov.

• Ako a kde podať žiadosť, ak sa registrácia a podanie žiadosti vykonávajú oddelene. Žiadateľom 
by ste mali poskytnúť písomné informácie o tom, ako a kde podávať žiadosti, ako aj o dôsledkoch 
toho, ak žiadosť nepodá. V prípade potreby sú písomné informácie doplnené o ústne vysvetlenia, 
aby sa zabezpečilo, že žiadatelia ich pochopia.

• V prípade detí, právo dieťaťa podať žiadosť o medzinárodnú ochranu. V prípade potreby by ste 
mali žiadateľov informovať, že dieťa má právo podať žiadosť buď vo svojom vlastnom mene, ak má 
právnu spôsobilosť konať v konaniach podľa vnútroštátneho práva, alebo prostredníctvom svojich 
rodičov, iných rodinných príslušníkov, dospelej osoby, ktorá je zaň zodpovedná, alebo zástupcu.

• Informácie poskytnuté prípadnej dospelej závislej osobe. Ak bola žiadosť podaná v mene 
dospelej závislej osoby s právnou spôsobilosťou, mali by ste informovať túto dospelú závislú 
osobu súkromne o dôsledkoch podania žiadosti v jej mene a o jej práve samostatne požiadať 
o medzinárodnú ochranu pred podaním žiadosti alebo pred osobným pohovorom. Musíte takisto 
požiadať o písomný súhlas dospelej závislej osoby s podaním žiadosti v jej mene, ak si táto osoba 
neželá podať žiadosť sama.

ii) Informácie o právach a povinnostiach žiadateľov počas konania

Počas registračnej fázy by ste mali žiadateľov informovať o právach a povinnostiach, ktoré vyplývajú 
z požiadania o medzinárodnú ochranu a podania žiadosti o medzinárodnú ochranu.

Povinnosti
• Povinnosť spolupracovať s orgánmi (článok 13 ods. 1 APD). Ako najdôležitejšia je zahrnutá 

povinnosť predložiť náležitosti potrebné na zdôvodnenie žiadosti o medzinárodnú ochranu buď 
čo najskôr, alebo najneskôr počas osobného pohovoru, v závislosti od vnútroštátneho postupu. To 
môže zahŕňať aj povinnosť odpovedať na žiadosti o informácie, ako je stanovené vo vnútroštátnych 
právnych predpisoch.

• Povinnosť osobne sa dostaviť pred orgány, a to buď bezodkladne, alebo v určený čas [článok 13 
ods. 2 písm. a) APD].

• Povinnosť predložiť dokumenty, ktoré vlastnia, relevantné na posúdenie žiadosti, napríklad 
cestovný pas [článok 13 ods. 2 písm. b) APD].

• Povinnosť dodržať lehoty na predloženie podporných náležitostí, ako je stanovené vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch (článok 4 ods. 1 KS).

• Povinnosť oznámiť orgánom adresu bydliska žiadateľa a všetky jej zmeny [článok 13 ods. 2 písm. 
c) APD]. V závislosti od vnútroštátnych právnych predpisov a žiadateľovej situácie môžu vzniknúť 
povinnosti oznámiť zmenu adresy bydliska alebo kontaktné údaje príslušným orgánom. Žiadateľovi 
môžu byť uložené ďalšie povinnosti, napríklad povinnosť pravidelne sa hlásiť alebo sa zdržiavať na 
mieste, o ktorom rozhodnú orgány.
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• Povinnosť odobrať odtlačky prstov čo najskôr a odoslať ich do európskej databázy odtlačkov 
prstov na identifikáciu žiadateľov o azyl (Eurodac) do 72 hodín od podania žiadosti o medzinárodnú 
ochranu pre žiadateľov vo veku aspoň 14 rokov a starších [článok 9 ods. 1. nariadenia Eurodac (13)].

Práva
• Právo zostať v členskom štáte počas posudzovania žiadosti (článok 9 APD).

• Právo na materiálne podmienky prijímania, ktoré poskytujú primeranú životnú úroveň (14) (článok 
17 RCD). Žiadatelia majú takisto právo byť informovaný o procesných zárukách, na ktoré majú 
nárok.

• Prístup k tlmočníkovi [článok 12 ods. 1 písm. b) APD]. Žiadatelia sú informovaní o svojom práve na 
získanie bezplatných služieb tlmočníka na predloženie ich prípadu orgánu vždy, keď je to potrebné 
na zabezpečenie konania v jazyku, o ktorom sa odôvodnene predpokladá, že mu žiadateľ rozumie.

• Právo na právnu pomoc a zastúpenie v azylovom procese (článok 22 APD). Žiadatelia sú 
informovaní o možnosti prístupu k právnej pomoci a zastúpeniu. Tieto informácie zahŕňajú 
podmienky, za ktorých sa poskytuje právna pomoc a zastupovanie, kroky, ktoré treba dodržať pri 
podaní žiadosti, a pravidlá spracovania žiadostí.

• Právo komunikovať s UNHCR a inými organizáciami poskytujúcimi právne poradenstvo alebo iné 
poradenstvo žiadateľom o medzinárodnú ochranu [článok 12 ods. 1 písm. c) APD].

• Právo na primeranú podporu v prípade osobitných procesných potrieb vyplývajúcich zo 
žiadateľovej schopnosti využívať svoje práva a dodržiavať povinnosti vzhľadom na individuálne 
okolnosti (článok 24 APD).

• Právo na primeranú podporu v prípade osobitných potrieb pri prijímaní vyplývajúcich zo špecifickej 
situácie zraniteľných osôb (článok 21 RCD).

• Záruky pri zaistení (článok 9 ods. 4 RCD). Zaistený žiadateľ je písomne informovaný o dôvodoch 
zaistenia a postupoch ustanovených vo vnútroštátnom práve pre podanie opravného prostriedku 
proti príkazu na zaistenie. Žiadateľ je okrem iného informovaný o možnosti požiadať o bezplatnú 
právnu pomoc a zastúpenie.

iii)  Informácie o možných dôsledkoch neplnenia povinností a nespolupráce 
s orgánmi

Keďže neplnenie povinností môže ovplyvniť konanie o posúdení žiadosti a podmienky prijímania, je 
dôležité, aby bol žiadateľ informovaný o možných dôsledkoch nespolupráce s orgánmi, konkrétne 
o týchto bodoch.

(13) 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, Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 1 – 30.

(14) Ďalšie informácie o podmienkach prijímania nájdete v Usmernení EASO k podmienkam prijímania: prevádzkové normy 
a ukazovatele zo septembra 2016.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0603
https://euaa.europa.eu/sk/publications/usmernenie-k-podmienkam-prijimania-normy-ukazovatele
https://euaa.europa.eu/sk/publications/usmernenie-k-podmienkam-prijimania-normy-ukazovatele
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• Konanie o posúdení žiadosti môže byť zastavené (článok 28 APD). Mali by ste informovať 
žiadateľov, že ak nereagujú na žiadosti o poskytnutie informácií, ktoré sú nevyhnutné pre žiadosť, 
nedostavia sa na osobný pohovor alebo utečú pre azylovým procesom, môže byť posúdenie 
žiadosti zastavené.

• Posúdenie relevantných náležitostí v žiadosti o azyl môže byť ovplyvnené neschopnosťou žiadateľa 
predložiť náležitosti potrebné na zdôvodnenie žiadosti o medzinárodnú ochranu (článok 4 ods. 1 
KS). Mali by ste informovať žiadateľov, že je ich povinnosťou zdôvodniť žiadosť o medzinárodnú 
ochranu. Vyhlásenia žiadateľov nemusia byť podložené listinnými alebo inými dôkazmi, ak 
vynaložili skutočné úsilie na zdôvodnenie žiadosti a na predloženie všetkých relevantných 
náležitostí, ktoré majú k dispozícii v spolupráci s rozhodujúcim orgánom.

• Azylový proces sa môže v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi urýchliť, ak sa predložia 
nepravdivé informácie alebo doklady o totožnosti alebo štátnej príslušnosti žiadateľa alebo ak 
žiadatelia zadržia informácie alebo dokumentáciu o ich totožnosti alebo štátnej príslušnosti 
s cieľom uviesť orgány do omylu [článok 31 ods. 8 písm. c) APD]. Ak žiadatelia odmietnu dať si 
odobrať odtlačky prstov, môže to okrem iného v závislosti od vnútroštátnych právnych predpisov 
viesť k skráteniu azylového procesu [článok 31 ods. 8 písm. i) APD].

• Žiadatelia môžu byť zaistení, aby sa zistila ich totožnosť alebo štátna príslušnosť alebo aby sa určili 
náležitosti relevantné pre žiadosť, ktoré by nebolo možné získať bez zaistenia, najmä ak existuje 
riziko úteku [článok 8 ods. 3 písm. a) a b) RCD].

• Materiálne podmienky prijímania môžu byť obmedzené alebo vo výnimočných prípadoch 
odňaté, ak žiadateľ opustí miesto bydliska alebo nesplní ohlasovacie povinnosti alebo žiadosti 
o poskytnutie informácií alebo sa nedostaví na osobný pohovor [článok 20 ods. 1 písm. a) a b) RCD].

iv) Informácie o príslušnej lehote konania o posúdení žiadosti

Žiadateľ by mal byť informovaný o lehote konania o posúdení žiadosti. Podľa článku 31 APD bude konanie 
ukončené čo najskôr do 6 mesiacov od podania žiadosti. Lehota sa môže za určitých okolností predĺžiť 
(napr. v situáciách, keď sa podáva veľké množstvo žiadostí súčasne alebo v prípade obzvlášť zložitého 
prípadu), no v takýchto prípadoch žiadateľ bude o oneskorení informovaný.

v)  Prostriedky, ktoré majú žiadatelia k dispozícii na splnenie povinnosti 
predložiť náležitosti na odôvodnenie ich žiadosti o medzinárodnú 
ochranu

Žiadatelia by mali byť informovaní, že bude zorganizovaný osobný pohovor, na ktorom môžu predložiť 
náležitosti, ktoré sú potrebné na odôvodnenie žiadosti (t. j. uvedenie dôvodu, prečo utiekli z domovskej 
krajiny a prečo sa nemôžu vrátiť).

Žiadateľ môže takisto predložiť aj listinné a iné dôkazy na odôvodnenie žiadosti. Žiadateľ teda dostane 
informácie o prostriedkoch na predloženie týchto dôkazov a o čase, kedy možno dôkazy poskytnúť 
podľa vnútroštátneho postupu. Ak sa podľa vnútroštátnych právnych predpisov od žiadateľa očakáva, 
že predloží všetky dôkazy čo najskôr po požiadaní o medzinárodnú ochranu, tieto informácie by sa mali 
žiadateľovi poskytnúť na začiatku konania.
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Dôsledky výslovného alebo konkludentného späťvzatia žiadosti

Žiadatelia musia byť informovaní o skutočnosti, že ak vezmú späť svoju žiadosť o medzinárodnú ochranu, 
konanie o posúdení žiadosti sa skončí (článok 27 APD o výslovnom späťvzatí žiadosti). Ukončením konania 
sa končí aj prístup k právam, ktoré sa poskytujú žiadateľom o azyl, vrátane práva zostať v členskom štáte, 
pokiaľ neexistujú iné dôvody na pobyt v krajine.

Mali by ste takisto informovať žiadateľov, že ak dajú orgánom dobrý dôvod domnievať sa, že od svojej 
žiadosti odstúpili, konanie o posúdení žiadosti môže byť zastavené alebo žiadosť môže byť zamietnutá 
(článok 28 APD o konkludentnom späťvzatí žiadosti). Medzi opodstatnené dôvody v takom prípade patrí, 
že žiadatelia nereagujú na žiadosti o poskytnutie informácií, ktoré sú dôležité pre žiadosť, nedostavia sa 
na osobný pohovor alebo utečú, prípadne bez povolenia a bez toho, aby sa skontaktovali s orgánmi odídu 
z miesta, kde žili alebo boli držaní. V závislosti od vnútroštátnych právnych predpisov konanie o posúdení 
žiadosti môže byť opätovne otvorené v určitej lehote, ak sa žiadateľ opäť prihlási orgánom.

D. Ako by sa mali poskytovať informácie?
Poskytovanie informácií by sa malo uskutočňovať individuálne, ako aj sprístupnením všeobecných 
informácií na miestach, kde môžu byť ľahko dostupné pre žiadateľov a iné zainteresované strany.

Individuálne poskytovanie informácií žiadateľom

Informácie musia byť poskytnuté písomne jasným a zrozumiteľným spôsobom. Štandardné informačné 
materiály (napr. letáky) by mali byť dostupné vo viacerých relevantných jazykoch.

Písomné informácie musia byť doplnené slovným vysvetlením. To je obzvlášť dôležité vzhľadom na rôzne 
stupne gramotnosti žiadateľov a umožňuje vám to prispôsobiť informácie konkrétnym okolnostiam 
žiadateľa.

Informácie je potrebné poskytnúť v jazyku, ktorému žiadateľ rozumie alebo o ktorom sa odôvodnene 
predpokladá, že mu rozumie, čo môže byť iný jazyk, ako je materinský jazyk žiadateľa.

Informácie sú prispôsobené veku/úrovni chápania žiadateľa, pričom sa zohľadňujú jeho osobitné potreby 
a individuálne okolnosti.

Je dôležité zabezpečiť, aby žiadateľ rozumel všetkým poskytnutým informáciám. Ak máte pochybnosti, 
osvedčeným postupom je požiadať žiadateľov, aby vlastnými slovami zopakovali alebo zhrnuli poskytnuté 
informácie.

Osvedčeným postupom je poskytnúť žiadateľom rôzne prostriedky na kontrolu stavu ich žiadosti 
o medzinárodnú ochranu vrátane online platforiem.

Šírenie informácií

Informácie o štandardných registračných postupoch by mali byť dostupné vždy, pričom by sa mali 
zohľadňovať hlavné jazyky a rôzne stupne gramotnosti a vzdelania žiadateľov.
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Spôsoby šírenia môžu zahŕňať rôzne typy médií na poskytovanie informácií, ako sú plagáty s ilustráciami, 
informačné letáky, videá, mobilné aplikácie a špecializované webové stránky.

Webové stránky a mobilné aplikácie ponúkajú výhodu lepšej dostupnosti informácií pre žiadateľov, 
keďže k nim majú prístup priamo zo svojich telefónov, ale informácie je možné aj priamo aktualizovať vo 
formáte digitálnych médií.

E. Kto poskytuje informácie?
Zodpovednosť za zabezpečenie, že poskytovanie informácií je zaručené a koordinované, nesú orgány 
(článok 12 APD). Je dôležité si uvedomiť, že žiadateľovi neposkytujete informácie len vy, keďže 
v oblasti azylu pôsobia aj iné orgány a organizácie, ktoré môžu poskytnúť informácie v partnerstve 
s vami. V závislosti od usporiadania v jednotlivých štátoch informácie môžu byť poskytované orgánmi 
zodpovednými za registráciu a podávanie žiadosti, rozhodujúcim orgánom, prijímacími orgánmi, 
právnymi poradcami a organizáciami občianskej spoločnosti. V niektorých krajinách majú organizácie 
občianskej spoločnosti formálne partnerstvo s orgánmi na poskytovanie informácií. V tejto súvislosti je 
potrebná koordinácia, aby sa zabezpečilo, že informácie, ktoré sa poskytujú žiadateľovi, sú konzistentné.

F. Odpovedanie na otázky žiadateľov
Po poskytnutí informácií by žiadateľom malo byť umožnené klásť otázky o registrácii a všeobecnejšie 
o medzinárodnej ochrane a azylovom procese.

Toto je obzvlášť dôležité, pretože to umožňuje žiadateľom vyriešiť akékoľvek pochybnosti, ktoré môžu 
mať, a poskytuje to príležitosť vyvrátiť akékoľvek nepotvrdené alebo nepravdivé informácie, ktoré 
žiadateľ mohol počuť alebo dostať. Pri poskytovaní odpovedí je dôležité poskytnúť len informácie, 
ktorými ste si istý/á, a odkázať žiadateľa na iných kolegov a/alebo orgány s otázkami, pri ktorých si nie ste 
istý/á odpoveďou.

Body, na ktoré treba pamätať

• Právo na informácie je jednou zo základných záruk poskytovaných žiadateľom o medzinárodnú 
ochranu a je nevyhnutné na zabezpečenie spravodlivého a účinného azylového procesu. 

• Informácie by mali byť žiadateľom doručené v dostatočnom časovom predstihu, aby mohli 
uplatniť svoje práva a dodržať svoje povinnosti, čo môže prebiehať tak individuálne, ako aj 
prostredníctvom štandardných informačných materiálov, ktoré sú žiadateľom neustále k 
dispozícii.

• Prinajmenšom sa poskytujú informácie o tom, čo znamená medzinárodná ochrana, o postupe 
pri registrácii a počas konania o posúdení žiadosti, o žiadateľových právach a povinnostiach 
a o lehote pre konanie o posúdení žiadosti.

• Informácie majú byť prispôsobené veku a/alebo úrovni chápania žiadateľa, pričom sa 
zohľadňujú individuálne okolnosti žiadateľa.

• Informácie sa majú sprístupniť žiadateľom šírením informácií prostredníctvom rôznych kanálov, 
formátu a jazykov.
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IV. Zber registračných údajov

A. Úloha registračného pracovníka
Vašou úlohou je zhromaždiť a zaznamenať presné a spoľahlivé údaje. Táto kľúčová úloha zahŕňa 
povinnosť asistovať žiadateľovi pri objasňovaní všetkých nezrovnalostí alebo nejasných vyjadrení. Mali 
by ste byť iniciatívni a pomôcť žiadateľom, aby mohli poskytnúť jednoznačné, kompletné a presné 
údaje. Tieto povinnosti však nezahŕňajú posudzovanie hodnovernosti údajov, ktoré žiadateľ poskytol. 
Posudzovanie hodnovernosti vykonáva v neskoršej fáze príslušný orgán alebo jednotka, vo všeobecnosti 
vo fáze posúdenia žiadosti. Niektoré vnútroštátne orgány zriadili osobitné jednotky na overovanie 
hodnovernosti alebo spoľahlivosti konkrétnych údajov, ako je posudzovanie veku alebo overovanie 
dokumentov totožnosti.

Hoci sa údaje, ktoré poskytne žiadateľ, zdajú veľmi nepravdepodobné, mali by ste ich napriek tomu 
zaznamenať tak, ako sú prezentované. Máte však povinnosť označiť takéto pripomienky faktickým 
a objektívnym spôsobom a/alebo postúpiť takúto obavu príslušnej jednotke alebo orgánu. Napríklad, ak 
žiadateľ vyzerá ako dospelý, tvrdí však, že je maloletá osoba bez sprievodu, mali by ste najskôr so žiadateľom 
overiť, či nedošlo k nepochopeniu alebo neistote, pokiaľ ide o jeho vek. Ak žiadateľ trvá na tom, že nie je 
dospelý, mali by ste zaznamenať vek, ktorý žiadateľ uvádza. Mali by ste však takisto túto pochybnosť označiť 
alebo postúpiť prípad jednotke, ktorá je zodpovedná za maloleté osoby bez sprievodu. Pri označovaní 
akýchkoľvek pochybností by ste mali postupovať neutrálne a objektívne a zapísať svoje pozorovania. 
Napríklad, namiesto uvedenia, že žiadateľ na vás pôsobí pomerne „dospelým“ resp. zrelým dojmom, 
opíšte pozorovania, ktoré vo vás tento dojem zanechali, napríklad, že odpovede žiadateľa na otázky počas 
registračného pohovoru boli štruktúrované a vecné. V závislosti od usporiadania v jednotlivých štátoch 
bude záležať na jednotke, ktorá je zodpovedná za maloleté osoby bez sprievodu, alebo na (špecializovaných) 
rozhodovačoch, aby posúdili hodnovernosť veku, ktorý žiadateľ uvádza.

Rovnaké odporúčania platia, ak žiadateľ predkladá dokumenty, ktoré pôsobia podvodne. Mali by ste 
tieto dokumenty zaregistrovať a klásť otázky týkajúce sa dokumentov tak, ako sú stanovené v rámci 
vášho vnútroštátneho registračného postupu, napríklad otázky týkajúce sa toho, kedy a ako žiadateľ 
dokumenty získal. Mali by ste takisto označiť svoje pozorovania týkajúce sa dokumentov a prípadne 
postúpiť dokumenty úradu alebo jednotke, ktorá má na starosti posudzovanie pravosti dokumentov.

Presnosť a efektívnosť sú v rámci registračného postupu kľúčovými aspektmi. Zozbierané údaje musia 
byť správne a spoľahlivé, aby rozhodovač, ktorý pohovor uskutočňuje, mohol vychádzať zo základných 
osobných údajov zozbieraných vo fáze registrácie a nemusel sa pýtať rovnaké otázky ešte raz. Správne 
a spoľahlivé registračné údaje sú okrem toho dôležité pri nasmerovaní žiadosti, od začiatku až do 
správneho postupu posúdenia (dublinské konanie, zrýchlené a prednostné konania, postúpenie 
vzhľadom na zraniteľnosť, atď.). Unáhlený registračný postup sa môže v neskoršej fáze prejaviť ako 
kontraproduktívny. Zabezpečenie presnosti znamená dostatok času na overenie správneho písania 
mien, zapísanie toho, čo žiadateľ hovorí, a nie toho, čo si myslíte, že chcel povedať, poznačenie dátumov 
v kalendári, ktorý používa žiadateľ, vedľa dátumu prepočítaného podľa gregoriánskeho (západného) 
kalendára a overenie úplnosti informácií a vášho správneho chápania tvrdení žiadateľa.

Registračné konanie je možné uskutočniť efektívne tak, že žiadateľov vopred informujete o tom, čo sa od 
nich počas registrácie očakáva a čo nie, a tak, že postup zberu údajov bude dobre štruktúrovaný.
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B. Cieľ zberu údajov
Údaje zozbierané pri registrácii slúžia na rôzne účely. V závislosti od usporiadania v jednotlivých štátoch je 
zozbierané údaje možné použiť z týchto dôvodov:

• na pomoc pri určení alebo overení totožnosti a štátnej príslušnosti žiadateľa zaznamenaním 
osobných informácií, biometrických údajov a informácií týkajúcich sa dokladov totožnosti,

• na pomoc azylovému orgánu pri príprave osobného pohovoru – na čo možno najlepšiu prípravu 
na osobný pohovor je najdôležitejšie mať k dispozícii spoľahlivé osobné údaje a poskytnúť dobrý 
prehľad o profile, pomeroch a rodinných väzbách, čo zároveň umožní, aby prípadom bol poverený 
čo najvhodnejší pracovník, keďže niektorí pracovníci môžu mať osobitnú odbornú prípravu alebo 
špecializáciu pri skúmaní konkrétnych druhov žiadostí,

• na informovanie azylového orgánu o druhu žiadosti o azyl, čo umožní nasmerovanie žiadosti do 
vhodného konania na začiatku azylového procesu, ako sú riadne, prednostné, zrýchlené konanie 
alebo konanie o prípustnosti,

• na včasnú identifikáciu možných prípadov podľa dublinského nariadenia, čo umožňuje ich rýchle 
postúpenie dublinskému stredisku na určenie krajiny zodpovednej za posúdenie žiadosti,

• na identifikáciu žiadateľov s potrebou osobitných procesných záruk a podľa potreby ich postúpenie 
špecializovaným jednotkám a/alebo organizáciám – v prípade identifikácie potreby osobitných 
procesných záruk ich registračný pracovník musí zohľadniť pri tom, ako uskutočňuje registračné 
konanie,

• na identifikáciu, v závislosti od usporiadania v jednotlivých štátoch, žiadateľov s osobitnými 
potrebami pri prijímaní, čo uľahčí ich postúpenie na posúdenie, pri ktorom sa určí konkrétna 
podpora, ktorú žiadateľ pri prijímaní môže potrebovať.

C. Registračný pohovor
Registračný pohovor sa organizuje s cieľom zozbierať spoľahlivé údaje od žiadateľa na začiatku konania. 
Keďže môžete byť prvou osobou v rámci azylového procesu, s ktorou sa žiadateľ stretne, je dôležité 
pristupovať k pohovoru s neutrálnym postojom na podporenie spolupráce, vytvorenie atmosféry dôvery 
a poskytnutie správnych informácií.

Na začiatku pohovoru musíte vysvetliť žiadateľovi účel a kontext pohovoru. Odporúča sa, aby sa 
žiadateľovi poskytli informácie o azylovom procese pred pohovorom. Tieto informácie by mohli byť 
doplnené jasným a zrozumiteľným verbálnym vysvetlením na začiatku pohovoru. Mali by ste si vždy 
potvrdiť, či žiadatelia porozumeli poskytnutým informáciám, a umožniť im pýtať sa ďalšie otázky týkajúce 
sa azylového procesu. Ak je potrebné tlmočenie, mali by ste zabezpečiť, aby si tlmočník a žiadateľ 
vzájomne rozumeli. Nezabudnite žiadateľa povzbudiť, aby sa ozval, ak nerozumie otázke, ktorú kladiete, 
alebo ak nevie odpovedať.

Keďže registračný pohovor tvorí základ pre osobný pohovor, je dôležité zozbierať spoľahlivé údaje tak, 
aby sa tie isté otázky nemuseli opakovať na začiatku osobného pohovoru. Nezabudnite zapísať, čo 
žiadateľ hovorí, hoci sa to môže zdať protirečivé alebo nepravdepodobné, požiadajte o objasnenie, ak 
sa vám niečo, čo žiadateľ povedal, zdalo nejasné, klaďte čo najjednoduchšie otázky, dajte žiadateľovi 
možnosť vyjadriť sa k zápisnici z pohovoru a uistite sa, že všetci tlmočníci chápu svoje povinnosti a úlohu 
počas pohovoru. Okrem toho môžete zaznamenať ústnu výpoveď žiadateľa za predpokladu, že bol 
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o tom vopred informovaný [článok 13 ods. 2 písm. f) APD]. Pravidelná komunikácia medzi registračnými 
a rozhodujúcimi orgánmi je osvedčeným postupom, keďže umožňuje výmenu spätnej väzby o tom, ako 
by registračné konanie mohlo tvoriť základ pre osobný pohovor.

Všetky krajiny EÚ+ zbierajú počas fázy registrácie od žiadateľov základné osobné údaje. Tieto základné 
údaje zahŕňajú meno žiadateľa jeho dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť, informácie 
o dokladoch totožnosti, pohlaví, rodinnom stave a kontaktných informáciách, ako aj údaje o etnickom 
pôvode, náboženstve, zdravotnom stave, vzdelaní a povolaní. Obvykle sa zbierajú aj údaje o mieste 
pôvodu, cestovnej trase a spôsobe príchodu do krajiny EÚ+. Osvedčeným postupom v tejto fáze je aj 
zaznamenať všetky krajiny, v ktorých sa žiadateľ predtým zdržiaval alebo žil. Vo fáze registrácie sa často 
zaznamenávajú aj údaje o zložení rodiny a žiadosti o azyl.

Rozsah informácií zhromažďovaných vo fáze registrácie a/alebo podávania žiadosti sa môže v každej 
krajine EÚ+ výrazne líšiť. Vo všeobecnosti, vnútroštátne systémy, ktoré v rámci azylového procesu zaviedli 
systémy nasmerovania a triedenia, zhromažďujú pri registrácii viac údajov než krajiny bez takýchto 
systémov. Je to preto, že tieto údaje sú potrebné na určenie toho, do akého konania v prvom stupni bude 
žiadosť nasmerovaná, či pôjde o riadne, prednostné, zrýchlené konanie, konanie na hraniciach, konanie 
o prípustnosti alebo dublinské konanie. 

Osvedčený postup

Po ukončení zberu údajov a vyplnení formulára o registrácii/podaní žiadosti, údaje s pomocou 
tlmočníka skontroluje a overí žiadateľ. Umožňuje to opravy a doplnenia a objasnenie nezrovnalostí.

Zabezpečí sa tým spoľahlivosť výstupu registračného konania. Predíde sa tým zbytočným 
nedorozumeniam a zmätkom neskôr v azylovom procese, zlepšuje sa efektívnosť prípravy osobného 
pohovoru a znižuje potreba vracať sa k základným otázkam z registrácie počas osobného pohovoru.

Po potvrdení poskytnutých údajov žiadateľ podpíše formulár o registrácii/podaní žiadosti, ktorý by sa 
mal potom nahrať do spisu žiadateľa a uložiť vo fyzickom spise, spolu s akýmikoľvek ďalšími relevantnými 
dokumentmi predloženými počas konania, v závislosti od usporiadania v jednotlivých krajinách.

Je potrebné uviesť, že v závislosti od postupov v jednotlivých krajinách sa pre každého rodinného 
príslušníka, vrátane detí, vyžaduje samostatný formulár o registrácii/podaní žiadosti, a to aj v prípade, že 
žiadosť sa podáva za rodinu.

Po skončení pohovoru by ste mali poskytnúť informácie o ďalších krokoch a možnej lehote konania 
o posúdení žiadosti. Mali by ste takisto poskytnúť informácie o tom, ako bude žiadateľ kontaktovaný 
v súvislosti s osobným pohovorom, a podľa možnosti približný čas, kedy sa osobný pohovor uskutoční.
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Osvedčený postup

Systém samoregistrácie vypracovaný nórskym imigračným úradom je osvedčeným postupom, 
ktorý dopĺňa registračný pohovor a umožňuje žiadateľom o medzinárodnú ochranu, aby vopred 
zaregistrovali svoje osobné údaje vo vnútroštátnej databáze v kontrolovanom prostredí. Tento 
nástroj bol vytvorený na vybavovanie potenciálne veľkého prílevu žiadostí o medzinárodnú ochranu, 
keďže pomáha úradom registrovať hromadne prichádzajúcich ľudí bez zablokovania značného 
množstva tlmočníckych a ľudských zdrojov. Môže sa tak predísť typickému problematickému bodu 
v počiatočnej fáze azylového procesu.

Tento nástroj využíva softvér, ktorý funguje na počítačoch, tabletoch a v budúcnosti možno aj na 
mobilných telefónoch. Žiadatelia sa riadia usmernením na obrazovke, v ktorom sa vysvetľujú ich 
práva a povinnosti v súvislosti s registračným konaním; toto usmernenie je k dispozícii v 16 jazykoch, 
ktoré zahŕňajú 90 % materinských jazykov, ktorými hovoria žiadatelia prichádzajúci do Nórska. 
Žiadatelia najskôr vyplnia svoje osobné údaje, cestovnú trasu a informácie o rodine s pomocou 
virtuálnej klávesnice prispôsobenej zvolenému jazyku. Za pomoci tohto softvéru si žiadatelia 
vyhotovia aj vlastnú fotografiu. Žiadatelia napokon skontrolujú údaje, ktoré poskytli, a následne 
podajú formulár o registrácii elektronicky, pričom bude automaticky vygenerované jedinečné 
číslo prípadu. Po vyplnení formulára samoregistrácie žiadatelia osobne preukážu svoju totožnosť 
predložením dokladov totožnosti a poskytnutím odtlačkov prstov úradom.

Systém samoregistrácie môže byť využívaný pri profilovaní prípadov na účinné smerovanie žiadostí 
na začiatku azylového procesu priamo do vhodných konaní o posúdení žiadosti. Táto možnosť je 
prispôsobiteľná, čo znamená, že môže fungovať ako pohotovostné opatrenie na zabezpečenie toho, 
aby žiadosť o azyl bola podaná v lehotách stanovených v právnych predpisoch pri ušetrení značného 
objemu ľudských zdrojov. Samoregistrácia sa tiež považuje za príležitosť umožniť žiadateľom 
aktívnejšie prispievať k ich procesu podávania žiadosti.

V prílohe 1 „Registračné polia“ sa poskytuje rozsiahly prehľad údajov, ktoré môžu byť zozbierané počas 
fázy registrácie a/alebo podávania žiadosti. 

Súvisiaci nástroj úradu EASO 

Praktická príručka EASO: Osobný pohovor stanovuje metódu štruktúrovaného pohovoru, ktorá 
môže byť do určitej miery užitočná aj pri registračných pohovoroch. Tieto oddiely sú obzvlášť 
relevantné pre fázu registrácie.

• V oddiele 2 „Začatie pohovoru“ sa uvádzajú metódy na začatie pohovoru spôsobom, ktorým sa 
vytvára atmosfére dôvery, víta žiadateľ a poskytujú informácie. 

• V oddiele 3 „Uskutočnenie pohovoru“ sa uvádzajú metódy na riadenie pohovoru, ako aj vášho 
vlastného postoja na podporenie spolupráce; poskytuje sa takisto poradenstvo o tom, ako pri 
pohovore využívať rôzne druhy otázok a využiť príležitosti na vyjasnenie nezrovnalostí.

• V oddiele 5 „Ukončenie pohovoru“ sú navrhnuté spôsoby ako pohovor ukončiť, poskytnúť 
informácie o ďalších fázach konania o posúdení žiadosti a umožniť žiadateľovi vyjadriť sa 
k zápisnici z pohovoru.

Preklady usmernenia sú k dispozícii na webovom sídle úradu EASO.

https://euaa.europa.eu/sites/default/files/public/EASO-Practical-Guide-Personal-Interview-SK.pdf
https://euaa.europa.eu/practical-tools-and-guides
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Dokumentácia, ktorú majú žiadatelia k dispozícii

Žiadatelia sa majú podnecovať, aby úradom poskytli všetky dokumenty, ktoré majú a na základe 
ktorých tieto úrady môžu určiť alebo overiť ich totožnosť a štátnu príslušnosť, objasniť ich osobné 
okolnosti a pomery a zdôvodniť ich žiadosť o medzinárodnú ochranu (15). K takýmto dokumentom patria 
doklady totožnosti a cestovné doklady (konkrétne preukaz totožnosti a/alebo pas), doklady o rodine 
(napr. záznamy o rodine, rodné listy, úmrtné listy a/alebo sobášne listy), doklady týkajúce sa pobytu 
a cestovných trás a akékoľvek listinné dôkazy, ktoré by mohli podporiť žiadosť o azyl (napr. doklad o 
členstve v politickej organizácii alebo organizácii občianskej spoločnosti alebo zatykač).

Žiadatelia sú vyzvaní, aby predložili originály dokumentov, keďže tieto preukazujú ich totožnosť a pomery 
a potenciálne poskytujú presvedčivejšie dôkazy na podporenie žiadosti o azyl než len kópie. Ak žiadateľ 
nemá originály dokumentov, ale má k dispozícii ich kópie, mali by ste preskúmať príčinu toho, prečo 
originály nie sú k dispozícii a ako bol žiadateľ schopný získať kópie.

Venujte pozornosť tomu, ktoré doklady žiadateľ neposkytol, predovšetkým pokiaľ ide o cestovné doklady 
a doklady totožnosti. Mali by ste požiadať o vysvetlenie, prečo doklady chýbajú, a preskúmať, či žiadateľ 
niekedy mal nejaké doklady totožnosti. Ak žiadateľ má doklady totožnosti, mali by ste zistiť, kde sa 
nachádzajú a či by bolo možné doručiť ich azylovým orgánom. Ak žiadateľ nemá doklady totožnosti 
v žiadnej forme, mali by ste zistiť prečo a ako sa žiadateľovi podarilo vycestovať mimo krajiny pôvodu a do 
vašej krajiny EÚ+ bez týchto dokladov.

Mali by ste nabádať žiadateľa, aby získal akékoľvek chýbajúce doklady, ak je to za daných okolností 
možné. Mali by ste však veľmi jasne uviesť, že sa neočakáva, aby sa žiadateľ alebo akákoľvek iná osoba 
vystavovali riziku pri pokuse o získanie takýchto dokladov, a to ani skontaktovaním sa s orgánmi v krajine 
pôvodu, ak by to malo predstavovať riziko.

Osvedčený postup

Švédska agentúra pre migráciu na podporenie žiadateľov pri predkladaní dokladov totožnosti 
zaviedla úlohy týkajúce sa identifikácie pre žiadateľov, ktorí nie sú schopní preukázať svoju 
totožnosť počas postupu podávania žiadosti. Každá úloha závisí od konkrétneho žiadateľa a cieľom 
je získať dodatočné dokumenty, ktoré môžu podporiť alebo objasniť totožnosť alebo krajinu pôvodu 
žiadateľa. Ak žiadateľ úlohu nesplní, môže prísť o určité finančné výhody. Tieto úlohy sa využívajú 
len v kontexte azylového procesu a voči akémukoľvek rozhodnutiu o znížení výšky finančných výhod 
je možné sa odvolať na správnom súde.

Všetky dokumenty je potrebné riadne zaregistrovať tak, že sa skopírujú a poznačia sa všetky technické 
informácie vrátane dátumu podania, názvu dokumentu, druhu dokumentu a či ide o originál alebo kópiu. 
Ďalšie štandardné náležitosti z dokumentu, ktoré by sa mali zaznamenať, sú dátum vydania, vydávajúci 
orgán alebo autor a hlavná téma.

Je bežné, že žiadatelia predkladajú skenované alebo digitálne dokumenty, ktoré im boli zaslané e-mailom. 
Zvyčajne by sa skenované a digitálne dokumenty mali považovať za kópie dokumentov.

(15) V súlade s článkom 13 ods. 2 písm. b) APD sú žiadatelia povinní predložiť dokumenty, ktoré vlastnia a ktoré súvisia 
s posúdením žiadosti, napríklad svoj pas. V súlade s článkom 4 ods. 1 KS členské štáty tiež môžu žiadateľovi uložiť povinnosť 
predložiť tieto dokumenty čo najskôr v rámci azylového procesu.
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Ak chce žiadateľ predložiť veľa dokladov, odporúča sa, aby ste ich spolu so žiadateľom prešli a spoločne 
určili, ktoré doklady sú relevantné pre azylový proces. Hlavnou otázkou, ktorú sa je žiadateľa potrebné 
opýtať, je čo zamýšľa preukázať konkrétnym dokladom, ktorý predkladá.

V prípade relevantných dokumentov v cudzom jazyku je potrebný preklad. Odporúča sa prinajmenšom 
získať preklady tých najdôležitejších dokumentov vrátane dokladov totožnosti a najzákladnejších 
náležitostí dokumentov, pričom by sa malo zohľadniť, čo chce žiadateľ danými dokumentmi preukázať. 
Vo všeobecnosti je v záujme rozhodujúceho orgánu, aby mal doklady preložené v čo najväčšom rozsahu, 
keďže ktorákoľvek náležitosť dokumentu sa môže ukázať ako relevantná pri overovaní konzistentnosti 
a opodstatnenosti žiadosti.

Všeobecne je osvedčeným postupom zabezpečiť, aby (základné) dokumenty (a/alebo základné časti 
dokumentov) preložil rozhodujúci orgán ešte pred osobným pohovorom. Rozhodovačovi sa tým umožní 
lepšia príprava pohovoru a príprava otázok pre žiadateľa o akýchkoľvek možných nezrovnalostiach medzi 
jeho tvrdeniami a dokumentmi, ktoré položí počas pohovoru.

Ďalšie informácie o tom, ako je možné overiť pravosť dokumentu. a o možnom súvise s registračným 
konaním sú ďalej vysvetlené v kapitole VIII, oddiele C „Overenie dokumentov“. 

D. Biometrické údaje
Biometrické údaje získané vo fáze registrácie/podania žiadosti zahŕňajú fotografie a odtlačky prstov. 
V závislosti od usporiadania v jednotlivých krajinách sa môžu získavať dodatočné druhy biometrických 
údajov, napríklad snímka očnej dúhovky alebo záznam hlasu. Často sa vytvorí nahrávka hlasu žiadateľa 
s cieľom určiť nárečie a /alebo oblasť jeho spoločenského života, nie však s cieľom samotnej identifikácie 
žiadateľa. 

Vzhľadom na technickú povahu odoberania a zaznamenávania odtlačkov prstov ho vo väčšine krajín EÚ+ 
vykonávajú špecializované jednotky alebo orgány.

Odtlačky prstov sa používajú v kontexte systému Eurodac. Odtlačky prstov sa pridajú do centrálneho 
systému databázy Eurodac s cieľom určiť, či žiadateľ požiadal o azyl už predtým alebo bol zadržaný v inej 
krajine EÚ+ v súvislosti s neoprávneným prekročením vonkajšej hranice.

Ďalšie informácie o odbere odtlačkov prstov a systéme Eurodac nájdete v kapitole VIII, oddiele A 
„Eurodac“. 

Odtlačky prstov je takisto možné porovnať v databáze vízového informačného systému (VIS). VIS je 
systém pre rozhodnutia týkajúce sa žiadostí o krátkodobé víza na účely návštevy alebo tranzitu cez 
schengenský priestor. Systém zahŕňa informácie o žiadostiach o krátkodobé víza do schengenského 
priestoru. Vnútroštátne azylové orgány môžu nahliadať do tejto databázy na účely určenia krajiny EÚ+ 
zodpovednej za posúdenie žiadosti.

Ďalšie informácie o odbere odtlačkov prstov a VIS nájdete v kapitole VIII, oddiele B „Vízový informačný 
systém“. 
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Osvedčený postup

Na zabránenie podvodom, ale aj na zabezpečenie toho, že fotografia tváre žiadateľa je aktuálna 
a v dobrej kvalite, fotografiu môže vyhotoviť registračný úrad namiesto toho, aby jej predloženie 
vyžadoval od žiadateľa.

Všetky biometrické systémy majú svoje slabé miesta, dobrou stratégiou môže byť využitie 
viacmodelového prístupu na základe zberu rôznej biometrie.

E. Registrácia osobných údajov
Hoci je najdôležitejšie, aby informácie získané počas registrácie boli správne a spoľahlivé, v kontexte 
azylového procesu existuje viacero prekážok, pri ktorých hrozí riziko neúplnosti alebo nepresnosti 
získaných údajov. Môže ísť o jazykové bariéry, kultúrne normy a/alebo vek žiadateľa.

Vašou úlohou bude pomáhať žiadateľovi pri objasňovaní jeho tvrdení a zabezpečiť, aby poskytnuté údaje 
boli úplné a správne.

V tomto oddiele sa poskytuje usmernenie, príklady osvedčených postupov a tipy k praktickým 
záležitostiam, s ktorým sa môžete stretnúť pri získavaní a zaznamenávaní informácií od žiadateľa. 
Okrem týchto všeobecných tipov sa dôrazne odporúča, aby orgány poskytli vnútroštátne usmernenia 
na zabezpečenie konzistentnosti pri zaznamenávaní osobných informácií, ktoré zohľadňujú konkrétne 
postupy v krajine pôvodu.

Meno žiadateľa

Ak žiadateľ predloží cestovný pas alebo súvisiaci doklad totožnosti, poznamenajte si meno žiadateľa tak, 
ako je uvedené v danom doklade. Ak nie je k dispozícii cestovný pas a v závislosti od krajiny pôvodu by 
iným zdrojom štruktúry a písania mena žiadateľa mohli byť vnútroštátne doklady totožnosti a rodné listy. 
Ak žiadateľ nemá žiadne doklady totožnosti, zaznamenajte meno tak, ako ho uvádza žiadateľ.

Odporúča sa, aby vnútroštátne správne orgány poskytli pre krajinu pôvodu konkrétne usmernenia 
o spôsobe registrácie žiadateľovho mena, aby sa zabezpečila jednotnosť štruktúry a písania mena. 
V usmernení sa podľa krajiny pôvodu môže určiť hierarchia rôznych druhov dokladov totožnosti. Bežná 
štruktúra a písanie mena sa môžu od krajiny ku krajine pôvodu líšiť. Vo viacerých krajinách v strednej Ázii, 
na Blízkom východe a v častiach Afriky mená tradične pozostávajú z mena, ktoré sa dáva pri narodení, 
a priezviska, ktoré pozostáva z mena otca a z mena starého otca. Pri menách tradične pozostávajúcich 
z viacerých častí sa môže v pokynoch uvádzať, ktorá časť by sa mala vo formulári o registrácii považovať 
za meno a ktorá za priezvisko.

Žiadateľ má viac ako jedno meno
Žiadateľ môže mať viac ako jedno meno z viacerých dôvodov. V niektorých krajinách sa meno uvedené 
v cestovnom doklade alebo inom doklade totožnosti môže líšiť od tradičného mena. Napríklad meno 
otca a meno starého otca sa tradične používa ako priezvisko, zatiaľ čo v cestovnom pase sa ako priezvisko 
uvádza kmeňové meno. Žiadateľ preto môže mať dve mená, jedno používané v každodennom živote 
a jedno na oficiálne účely.
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Žiadatelia môžu byť v oficiálnych databázach a registroch identifikovaní pod rôznymi menami alebo sami 
môžu uviesť rôzne mená, pod ktorými sú známi v krajine pôvodu. Žiadateľ mohol úmyselne použiť falošné 
meno alebo mohol nelegálne použiť totožnosť niekoho iného. Tieto ďalšie mená by v takýchto prípadoch 
mali byť zaznamenané ako pseudonymy.

Rovnako by sa ako pseudonymy mali zaznamenať variácie mena, konkrétne jeho odlišné písanie, prepis 
alebo zaznamenanie v jednotlivých dokladoch totožnosti, aby bolo osobu možné neskôr nájsť v databáze, 
ak bude k dispozícii len jeden doklad totožnosti. Okrem toho je potrebné vypočuť názory žiadateľa, 
pokiaľ ide o možné dôvody týchto rozdielov, pričom následne by ste mali jeho vysvetlenia zaznamenať vo 
formulári o registrácii a označiť pre rozhodujúci orgán akékoľvek nezrovnalosti.

Prepis: žiadateľovo meno sa píše v inej ako latinskej abecede
Prepis je proces písania mena v inej abecede než v tej, v ktorej sa pôvodne píše. Prepis sa používa, keď 
sa meno žiadateľa píše napríklad v arabskej abecede, cyrilike alebo amharskej abecede. Keďže nie pri 
všetkých jazykoch existujú štandardizované spôsoby prepisu slov do latinskej abecedy pre všetky jazyky, 
niektoré písmená, znaky alebo fonetické zvuky môžu mať odlišnú formu v závislosti od jazyka, ktorý 
sa používa pri prepise slova. Napríklad fonetický zvuk /u/ by sa prepísal ako ‘ou’ vo francúzštine, ‘oo’ 
v angličtine a ‘u’ v nemčine.

Dobrým príkladom pravidiel prepisu by mohli byť tieto kroky.

1. Zaznamenajte prepísané meno tak, ako je uvedené v cestovnom pase žiadateľa.

2. Ak žiadateľ nemá cestovný pas, zaznamenajte prepísané meno tak, ako je uvedené v iných oficiálnych 
dokumentoch.

3. Ak žiadateľ nemá žiadne oficiálne dokumenty, ktoré by obsahovali jeho meno v latinskej abecede, 
riaďte sa podľa vnútroštátneho usmernenia o prepise.

4. V prípade, že neexistuje oficiálne usmernenie o prepise, a len ak žiadateľ dostatočne ovláda písomnú 
komunikáciu v jazyku, ktorý používa latinskú abecedu, požiadajte žiadateľa, aby uviedol prepis svojho 
mena.

5. Ak žiadateľ nie je schopný uviesť prepis svojho mena, využite služby tlmočníka. V každom prípade je 
potrebné pre referenciu uchovať záznam o spôsobe, akým sa meno píše v pôvodnom jazyku.

Osvedčený postup
Spolkový úrad pre migráciu a utečencov v Nemecku používa na prepis mien písaných v arabskej 
abecede do latinskej abecedy prekladateľský nástroj. Žiadatelia používajú arabskú klávesnicu 
na zadanie svojho mena do tohto nástroja a systém toto meno prepíše do latinských písmen. 
Tento nástroj sa používa v počiatočných fázach azylového procesu aj počas registrácie žiadosti 
o medzinárodnú ochranu, keď sa žiadateľovo meno zaznamenáva do spisu konkrétnej osoby. Tento 
nástroj takisto obsahuje dodatočné funkcie, ktoré podporujú preskúmanie pôvodu žiadateľa.
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Dátum a miesto narodenia žiadateľa

Na zabezpečenie konzistencie pri registrácii údajov o mieste narodenia sa ako osvedčený postup 
systematicky zaznamenáva miesto na rovnakej úrovni (dedina, obec, obvod, atď.) a okrem toho sa 
identifikuje provincia, región alebo guvernorát, do ktorého miesto narodenia patrí. Konzistentné písanie 
miest je možné zabezpečiť na základe zoznamov regiónov, provincií, guvernorátov a/alebo hlavných 
lokalít konkrétnej krajiny pôvodu.

Žiadateľ nepozná svoj dátum narodenia
If the applicant states that they do not know their date of birth, you must explore what the applicant Ak 
žiadateľ uvedie, že nepozná svoj dátum narodenia, musíte preskúmať, čo žiadateľ vie o svojom dátume 
narodenia vrátane roku, časti roka a/alebo mesiaca, kedy sa narodil.

V prípade detí alebo žiadateľov, ktorí ešte nedovŕšili plnoletosť, je pri zaznamenávaní úplného dátumu 
narodenia dôležité vždy zohľadniť ten najneskorší možný dátum obdobia, v ktorom sa dá oprávnene 
predpokladať, že sa žiadateľ narodil. Napríklad, ak žiadateľ pozná mesiac svojho narodenia, posledný deň 
tohto mesiaca sa označí ako predpokladaný dátum narodenia. Ak žiadateľ pozná časť roka alebo ročné 
obdobie svojho narodenia, označí sa posledný deň tohto štvrťroka. Ak žiadateľ pozná iba rok, v ktorom 
sa narodil, označí sa posledný deň tohto roka. Posledný možný deň obdobia sa vyberá preto, aby sa 
s dieťaťom nezaobchádzalo ako s dospelým, ak by ešte mohlo byť dieťaťom.

V niektorých krajinách EÚ+ sa v prípade, že presný dátum narodenia nie je známy, stanoví odhadovaný 
dátum narodenia zahŕňajúci deň aj mesiac, keďže je to nápomocné pri vybavovaní základných záležitostí 
s orgánmi a poskytovateľmi služieb. Mali by existovať záruky určujúce, že dátum narodenia je len 
odhadovaným dátumom, a zabezpečujúce, aby neviedol k vytvoreniu falošnej totožnosti. Z dokumentov, 
ktoré žiadatelia poskytnú, môžu vyplynúť skutočnosti nápomocné pri odhadovaní ich veku alebo 
dátumu narodenia. Dátum alebo rok narodenia alebo vekový rozsah je okrem toho možné odhadnúť 
uskutočnením pohovoru na základe časových referenčných bodov (t. j. opýtaním sa žiadateľov, či sa 
pamätajú na určité dôležité udalosti, ktoré sa udiali v ich krajine). Mali by ste sa usilovať o dosiahnutie 
vzájomnej dohody so žiadateľom. Uistite sa, že žiadateľovi je jasné, aký dátum sa napokon zapíše ako 
odhadovaný dátum narodenia, a vysvetlite, že je možné ho v budúcnosti zmeniť, ak žiadateľ neskôr 
predloží doklady totožnosti z jeho krajiny pôvodu. Po vytvorení odhadovaného dátumu narodenia je 
potrebné jasne vyznačiť vo formulári o registrácii a/alebo databáze, že ide o odhad a naznačiť, ako bol 
dátum určený.

Vo všeobecnosti je vhodnejšie neoznačiť dátum narodenia žiadateľa ako „neznámy“, keďže je dôležité 
uviesť vekovú skupinu, do ktorej žiadateľ patrí, napríklad dieťa, dospievajúci, mladý dospelý, dospelý 
alebo staršia osoba.

V krajine žiadateľa sa pri uvádzaní dátumu narodenia používa iný kalendár

Niektoré krajiny používajú iné kalendáre než gregoriánsky kalendár, napríklad perzský kalendár sa 
používa v Afganistane a Iráne, etiópsky kalendár sa používa v Etiópii a Eritrei, a kalendár Vikram Samvat 
sa používa v Nepále a vo viacerých štátoch v Indii. Islamské a hebrejské kalendáre sa používajú na 
náboženské účely, zatiaľ čo v arabských krajinách a Izraeli sa na civilné účely používa gregoriánsky 
kalendár. Podľa čínskeho kalendára sa takisto riadia dátumy významných sviatkov, pričom čínska civilná 
správa používa gregoriánsky kalendár.
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Odporúča sa, aby ste požiadali žiadateľa, aby uviedol dátum narodenia podľa kalendára, ktorý sa používa 
v krajine jeho pôvodu. Vo formulári o registrácii zaznamenajte dátum narodenia ako kalendárny dátum 
používaný v krajine pôvodu, ako aj ako dátum podľa gregoriánskeho kalendára. Platí to aj pre iné dátumy 
používané počas registračného konania, ako je dátum odchodu z krajiny pôvodu.

Ak je presný dátum narodenia žiadateľa neznámy, odhadovaný dátum narodenia sa takisto určí pomocou 
kalendára používaného v krajine pôvodu, napríklad použitím mesiacov, ročných období a rokov tak, ako 
sa uvádzajú v danom kalendári.

Online existuje viacero dobrých nástrojov na konverziu kalendárov, napríklad:

• Nástroj na konverziu perzského kalendára

• Nástroj na konverziu etiópskeho kalendára

• Nástroj na konverziu nepálskeho kalendára

Žiadateľ uvedie miesto narodenia, ktoré je ťažké nájsť v krajine pôvodu
Ak žiadateľ uvedie, že sa narodil na mieste, ktoré je ťažké identifikovať alebo nájsť v rámci krajiny pôvodu, 
musíte túto záležitosť ďalej preskúmať otázkami napríklad o časti krajiny, provincii/guvernoráte, mestách, 
obciach a známych miestach v blízkosti miesta narodenia.

Osvedčeným postupom počas registrácie, okrem zaznamenania miesta bydliska v krajine pôvodu, je aj 
použitie online poskytovateľa máp (ktorý bol preverený útvarom pre informácie o krajine pôvodu) na 
lokalizáciu miesta narodenia na mape. Niekedy najbežnejšie využívaní poskytovatelia máp, ako napr. 
Google Maps, neobsahujú konkrétne miesta vo viacerých typických krajinách pôvodu.

Toto sú dobré príklady špecializovaných online poskytovateľov máp.

• OpenStreetMap je interaktívna mapa s otvoreným zdrojovým kódom.

• WeGo je mapa so satelitnými zábermi.

• Útvar pre potravinovú bezpečnosť a výživovú analýzu (FSNAU) poskytuje administratívne mapy 
konkrétne pre Somálsko.

Žiadateľ nepozná svoje miesto alebo krajinu narodenia
Ak žiadateľ pozná svoju krajinu narodenia, nie však konkrétne miesto narodenia, môžete vyhľadať 
dodatočné informácie kladením otázok najskôr o väčších a postupne o menších zemepisných oblastiach, 
pričom medzitým preskúmajte, odkiaľ žiadateľ tieto informácie získal.

Krajina pobytu je vymedzená ako krajina pobytu matky v čase pôrodu alebo, ak ju nemožno určiť, krajina, 
v ktorej sa uskutočnil pôrod [článok 2 ods. 1 písm. e) nariadenia o štatistike o migrácii (16)]. Žiadateľov sa 
preto možno opýtať, kde žila ich matka v rôznych fázach jej života, ak je miesto narodenia neznáme alebo 
neisté.

(16) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 z 11. júla 2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii 
a medzinárodnej ochrane, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 311/76 o zostavovaní štatistík zahraničných pracovníkov, 
Ú. v. EÚ L 199, 31.7.2007, zmenené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/851 z 18. júna 2020, ktorým sa mení 
nariadenie (ES) č. 862/2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane, Ú. v. EÚ L 198, 22.6.2020.

http://www.iranchamber.com/calendar/converter/iranian_calendar_converter.php
https://planetcalc.com/8504/
https://ramropatro.com/date-converter
https://www.openstreetmap.org/
https://wego.here.com/
https://www.fsnau.org/products/maps/administrative-maps
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02007R0862-20200712
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.198.01.0001.01.ENG
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Ak je miesto narodenia neisté, je osvedčeným postupom preskúmať, odkiaľ pochádzajú rodičia žiadateľa 
a iní rodinní príslušníci a kde v súčasnosti žijú. Umožní vám to získať úplnejší prehľad o pôvode rodiny 
a súčasnej situácii, napríklad súvisiacej s možnou históriou núteného vysídlenia.

Ak je krajina narodenia neznáma, zaznamenajte ju ako „neznámu“. Mali by ste zozbierať údaje 
o dôvodoch, prečo žiadateľ nepozná svoju krajinu narodenia, a zaznamenať jeho vyjadrenia vo formulári 
o registrácii/v databáze.

Zloženie rodiny

Zloženie rodiny by sa nemalo považovať za samozrejmosť. Každý zo vzťahov je potrebné overiť. Napríklad 
ak pár príde s jedným dieťaťom alebo viacerými deťmi, malo by sa individuálne overiť, či muž a žena sú 
biologickým otcom a matkou každého dieťaťa.

Žiadateľ je polygamický
V niektorých spoločnostiach môže osoba byť zosobášená naraz s viac ako jednou osobou, pričom 
vnútroštátne právne predpisy v krajinách EÚ+ umožňujú sobáš len s jednou osobou naraz. Polygamia 
alebo sobáš s viac ako jednou osobou naraz sa okrem toho považuje za trestný čin vo viacerých krajinách 
EÚ+, čo nenecháva priestor na uznanie viac ako jedného manžela/manželky za zákonne zosobášeného 
partnera. V polygamických situáciách sa preto môže za zákonne zosobášeného partnera považovať len 
jeden manžel/manželka.

V krajinách EÚ+ sa používajú rôzne postupy na určenie toho, kto by sa považoval za zákonného partnera 
v polygamických manželstvách podľa vnútroštátneho práva. Niektoré krajiny EÚ+ považujú za zákonného 
partnera prvého zosobášeného partnera, zatiaľ čo v iných sa za zákonného partnera považuje partner, 
ktorý do krajiny prišiel ako prvý.

V závislosti od vnútroštátnej definície zákonne zosobášeného partnera môžete ako zákonného partnera 
vo formulári o registrácii zaznamenať buď manžela/manželku, ktorý/á sa so žiadateľom zosobášil/-a ako 
prvý/á, alebo manžela/manželku, ktorý/á do krajiny prišiel/prišla ako prvý/á. Ak do krajiny prišiel/prišla 
viac ako jeden manžel/manželka súčasne, každý manžel/manželka, ktorý/á sa nepovažuje za zákonne 
zosobášeného partnera, by mal/-a podať samostatnú žiadosť o medzinárodnú ochranu. Manželia, ktorí 
nie sú zákonne zosobášenými partnermi, sa zaznamenajú v osobitnej časti formulára o registrácii, pričom 
sa uvedú ich osobné údaje a dátum sobáša.

Žiadateľ uvedie, že je zosobášený alebo rozvedený, ale sobáš alebo rozvod nebol vykonaný úradne
Mnohé manželstvá sa uskutočňujú v súlade s tradičnými zvykmi alebo náboženskými obradmi, 
v prítomnosti tradičného alebo náboženského vodcu, pričom nie sú vždy zákonne osvedčené štátom. Iné 
páry žijú spolu bez zákonného alebo tradičného či náboženského sobáša. V niektorých krajinách môže byť 
posledné uvedené spolužitie zákonne osvedčené.

To, či je sobáš alebo rozvod zákonne osvedčený, sa riadi právnymi predpismi krajiny, v ktorej má žiadateľ 
bydlisko, alebo ak žiadateľ nemá bydlisko, právnymi predpismi krajiny, v ktorej má žiadateľ pobyt. Práva 
súvisiace s manželským stavom, ktoré žiadateľ nadobudol skôr, sa preto rešpektujú za predpokladu, že 
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tieto práva sú uznané a zodpovedajú formalitám požadovaným zákonmi hostiteľskej krajiny [článok 12 
Dohovor o právnom postavení utečencov (17)].

Môžete zaznamenať vyjadrenia žiadateľa týkajúce sa jeho sobáša alebo rozvodu vrátane skutočnosti, že 
sobáš alebo rozvod nebol vykonaný úradne. Môžete sa takisto opýtať, čo má žiadateľ na mysli, ak hovorí, 
že je zosobášený alebo rozvedený, a prečo k tomu nedošlo úradne.

Dospelý žiadateľ má v starostlivosti dieťa alebo má adoptované dieťa bez akéhokoľvek zákonného alebo 
zvykového rozhodnutia
Je dôležité overiť príbuzenstvo a prepojenia medzi dieťaťom a dospelou osobou (dospelými osobami) 
s cieľom zabezpečiť, aby bol vzťah v najlepšom záujme dieťaťa. Mali by ste sa opýtať žiadateľa, na základe 
čoho došlo k adopcii alebo zvereniu starostlivosti a na situáciu, ktorá viedla k tomu, že sa o dieťa stará. 
Vo formulári o registrácii by ste okrem toho mali zaznamenať, kto dieťa sprevádza, napríklad rodina 
s viacerými deťmi, pár, osamelý rodič alebo staršia osoba, ako aj pohlavie dieťaťa a dospelej osoby 
(dospelých osôb), ktoré ho sprevádzajú.

Ak sa adopcia a/alebo zverenie starostlivosti zakladá na zvykovom alebo neoficiálnom rozhodnutí, mali 
by ste dieťa postúpiť orgánom zodpovedným za stanovenie opatrovníka. Okrem toho by ste dieťa mali 
postúpiť orgánom na ochranu detí zodpovedným za vykonanie posúdenia najlepších záujmov dieťaťa. 
Cieľom je určiť vhodnosť a ochotu sprevádzajúcej dospelej osoby (sprevádzajúcich dospelých osôb) ako 
vhodných opatrovateľov dieťaťa a blaho dieťaťa v ich starostlivosti.

Ak neexistujú náznaky zneužívania alebo zanedbávania, dieťa nemusí byť odlúčené od sprevádzajúcej 
dospelej osoby (sprevádzajúcich dospelých osôb) počas vykonávania posúdenia jeho najlepších záujmov 
a prijímania rozhodnutia.

Dieťa by ste mali zaregistrovať oddelene od sprevádzajúcej dospelej osoby (sprevádzajúcich dospelých 
osôb), ich prípady by však mali byť prepojené. V závislosti od vašich vnútroštátnych postupov zvážte 
vykonanie registračného pohovoru v prítomnosti ustanoveného odborného opatrovníka.

Ak dieťa a sprevádzajúca dospelá osoba (sprevádzajúce dospelé osoby) uvedú, že by bolo potrebné 
alebo vítané vyhľadávanie rodinných príslušníkov, môžete postúpiť dieťa na vyhľadávanie rodinných 
príslušníkov.

Štátna príslušnosť

Štátna príslušnosť alebo občianstvo sa vymedzuje ako osobitný právny zväzok medzi jednotlivcom 
a jeho štátom, získaný narodením alebo naturalizáciou, či už vyhlásením, voľbou, sobášom, alebo iným 
spôsobom v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi tohto štátu [článok 2 ods. 1 písm. d) nariadenia 
o štatistike o migrácii]. Štátna príslušnosť je kľúčovým pojmom pri medzinárodnej ochrane, keďže 
posudzovanie potreby medzinárodnej ochrany sa zameriava na krajinu alebo krajiny štátnej príslušnosti. 
Ak žiadateľ nemá štátnu príslušnosť, posúdenie sa vykoná vo vzťahu ku krajine predchádzajúceho 
obvyklého pobytu. Mnoho žiadateľov nemá doklady preukazujúce ich štátnu príslušnosť, a preto ich 
štátnu príslušnosť budete musieť stanoviť inak.

(17) Valné zhromaždenie OSN, Dohovor o právnom postavení utečencov, Organizácia spojených národov, súbor zmlúv, 1951, 
zväzok 189, s. 137.

https://www.refworld.org/docid/3be01b964.html
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Vnútroštátne usmernenia o tom, kedy sa štátna príslušnosť môže považovať za „stanovenú“ (napriek 
chýbajúcim listinným dôkazom), sa môžu líšiť, rovnako ako metódy používané na stanovenie štátnej 
príslušnosti žiadateľa. Metódy zahŕňajú pohovor o štátnej príslušnosti, overenie pravosti dokumentov, 
overovanie pomerov žiadateľa alebo posúdenie jazykových spôsobilostí. Tieto často vykonávajú 
špecializovaní pracovníci alebo jednotky, alebo rozhodovači zodpovední za osobný pohovor. Úlohou 
registračného pracovníka je predložiť spoľahlivé skutočnosti poukazujúce na štátnu príslušnosť žiadateľa 
a označiť akékoľvek neistoty a/alebo možné ukazovatele toho, že ide o osobu bez štátnej príslušnosti.

Žiadateľ má alebo môže mať viacero štátnych príslušností
Žiadateľ môže mať viacero štátnych príslušností a všetky štátne príslušnosti, ktoré uvádza, by mali byť 
zaznamenané. Je osvedčeným postupom systematicky sa pýtať všetkých žiadateľov, či majú viac ako 
jednu štátnu príslušnosť, keďže žiadatelia túto informáciu nemusia uviesť sami od seba. Odporúča sa, 
aby sa zaviedol vnútroštátny protokol pre prípady, keď má žiadateľ viac ako jednu štátnu príslušnosť, aby 
sa určilo, pod ktorou štátnou príslušnosťou bude žiadateľ vedený na štatistické účely. Ak takéto pravidlá 
neexistujú, odporúča sa, aby sa na štatistické účely zaznamenala posledná získaná štátna príslušnosť. 
Informácie o iných štátnych príslušnostiach by takisto mali byť zahrnuté v spise žiadateľa.

Žiadateľ nepozná svoju štátnu príslušnosť alebo si ňou nie je istý
Žiadatelia môžu mať pochybnosti o svojej štátnej príslušnosti. Ak neexistujú doklady totožnosti, v ktorých 
by sa uvádzala štátna príslušnosť žiadateľa, mali by ste mu klásť otázky na potvrdenie štátnej príslušnosti, 
ktorú žiadateľ uvádza, alebo by ste mali preskúmať akékoľvek možné skutočnosti poukazujúce na to, že 
ide o osobu bez štátnej príslušnosti. Účelom týchto otázok nie je posúdiť hodnovernosť uvádzanej štátnej 
príslušnosti, ale identifikovať existenciu pochybností, ktoré by mali byť označené pre rozhodujúci 
orgán�

Ak odpovede žiadateľa nerozptyľujú pochybnosti, mali by ste označiť svoje pozorovania pre relevantný 
orgán.

Ak štátna príslušnosť zostáva neistá, vo formulári o registrácii by ste ju mali zaznamenať ako „údajnú/
predpokladanú štátnu príslušnosť“. Ak žiadateľ tvrdí, že nemá štátnu príslušnosť, ale nemá žiadne 
oficiálne doklady, mali by ste túto informáciu takisto zaznamenať ako „údajná/predpokladaná osoba bez 
štátnej príslušnosti“. Ak žiadateľ má doklady potvrdzujúce, že nemá štátnu príslušnosť, mali by ste štátnu 
príslušnosť zaznamenať ako „bez štátnej príslušnosti“.

Na zabránenie tomu, aby žiadosti boli nasmerované do nesprávneho procesu, a na umožnenie 
riadnej prípravy osobného pohovoru je dôležité čo najskôr v rámci azylového procesu identifikovať 
nejasnosti týkajúce sa štátnej príslušnosti a skutočnosti poukazujúce na to, že ide o osoby bez štátnej 
príslušnosti, a systematicky ich počas fázy registrácie zaznamenávať. Odporúča sa, aby všetky štátne 
príslušnosti, ktoré sa v ktorejkoľvek fáze azylového konania zaznamenajú, boli vedené aj v histórii verzií 
žiadateľovho spisu.
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Podmienky, za ktorých žiadateľ môže zmeniť predtým poskytnuté údaje

Vo väčšine krajín EÚ+ sa osobné údaje môžu po ukončení podávania žiadosti zmeniť za konkrétnych 
podmienok. V niektorých krajinách sa vyžaduje, aby žiadateľ pri zmene osobných údajov poskytol pravý 
osobný dokument, zatiaľ čo iné vyžadujú zmeny za iných podmienok vrátane vlastného oznámenia 
žiadateľa.

Odporúča sa, aby vnútroštátne správne orgány poskytli usmernenia o podmienkach, za ktorých žiadateľ 
môže zmeniť údaje, ktoré poskytol vo fáze podávania žiadosti.

Odporúča sa rozlišovať medzi podstatnými zmenami osobných údajov a drobnými opravami z dôvodu 
chyby spôsobenej človekom. Príklady chýb spôsobených človekom vo fáze registrácie zahŕňajú preklepy, 
dátumy narodenia, ktoré boli v skutočnosti uvedené ako kalendárny dátum v inom ako gregoriánskom 
kalendári a miesta narodenia, ktoré majú ten istý názov, ale nachádzajú sa v inom správnom celku v 
krajine pôvodu. Považuje sa za osvedčený postup, aby sa akékoľvek zmeny vykonané v osobných údajoch 
sprístupnili v databáze, vrátane informácií o tom, kedy boli zmeny vykonané, kto ich vykonal a na akom 
základe.

Osobné údaje, ktoré sa môžu považovať za podstatne odlišné od tých, ktoré poskytol žiadateľ, údaje 
z externých databáz a iných spoľahlivých zdrojov sa môžu zaznamenať ako údaje o pseudonyme. Údaje 
o pseudonyme zahŕňajú akékoľvek mená alebo iné osobné údaje, na základe ktorých je žiadateľ známy, 
vrátane rodných priezvisk alebo mien používaných v neoficiálnych funkciách. Považuje sa za osvedčený 
postup mať v databáze osobitné pole na pseudonym, aby vyhľadávač mohol hľadať súčasné mená, 
pseudonymy a históriu mien súčasne.

F. Stav bez štátnej príslušnosti

Čo je to stav bez štátnej príslušnosti a prečo je dôležitý?

V Dohovore o postavení osôb bez štátnej príslušnosti z roku 1954 je definované, že pojem „osoba bez 
štátnej príslušnosti“ sa vzťahuje na ktorúkoľvek „osobu, ktorá nie je podľa zákonov žiadneho štátu 
považovaná za občana takéhoto štátu“ (18). Táto definícia je záväzná pre všetky zmluvné krajiny a pojem 
podľa zákonov štátu by sa mala vykladať široko, aby zahŕňala nielen právne predpisy, ale aj ministerské 
vyhlášky, nariadenia, uznesenia, judikatúru a v prípade potreby obvyklé postupy (19).

K stavu bez štátnej príslušnosti dochádza v rôznych kontextoch, buď v situáciách migrácie, alebo 
iných, a môže byť spôsobovaný viacerými faktormi. Patrí k nim diskriminácia v právnych predpisoch 
a postupoch týkajúcich sa štátnej príslušnosti (napríklad v súvislosti s rasou, náboženstvom alebo 
pohlavím), medzery v právnych predpisoch týkajúcich sa štátnej príslušnosti, nástupníctvo štátov alebo 
v prípade vysťahovalcov a/alebo ich detí, kde existuje možnosť straty štátnej príslušnosti bez získania 
štátnej príslušnosti krajiny obvyklého pobytu.

(18) Dohovor o právnom postavení utečencov, 189 UNTS 150, 28. júla 1951 (nadobudnutie platnosti: 22. apríla 1954) (Dohovor o 
utečencoch z roku 1951); Protokol týkajúci sa právneho postavenia utečencov, 606 UNTS 267, 31. januára 1967 (nadobudnutie 
platnosti: 4. októbra 1967), v právnych predpisoch EÚ o azyle ako „Ženevský dohovor“.

(19) UNHCR Usmernenia k stavu bez štátnej príslušnosti č. 1: Definícia pojmu „osoba bez štátnej príslušnosti v článku 1 ods. 1 
Dohovoru o postavení osôb bez štátnej príslušnosti z roku 1954, HCR/GS/12/01, 2012, odsek 15.

https://www.unhcr.org/3b66c2aa10.html
https://www.refworld.org/docid/4f4371b82.html
https://www.refworld.org/docid/4f4371b82.html
https://www.refworld.org/docid/4f4371b82.html


Praktická príručka o registrácii | Podávanie žiadostí o medzinárodnú ochranu

40

Právo na štátnu príslušnosť je základným ľudským právom. Okrem toho, že nemajú štátnu príslušnosť, 
osoby bez štátnej príslušnosti často čelia iným formám diskriminácie a porušovania ľudských práv, ktoré 
môžu byť ako príčinou, tak aj následkom núteného vysídlenia. Hoci mnohé osoby bez štátnej príslušnosti 
zostávajú vo svojej krajine narodenia/obvyklého pobytu, niektoré odchádzajú a hľadajú ochranu v iných 
krajinách. V takom prípade môže mať osoba bez štátnej príslušnosti nárok na postavenie utečenca alebo 
osoby s poskytnutou doplnkovou ochranou v rámci medzinárodnej ochrany v súlade s KS.

Ak je osoba bez štátnej príslušnosti uznaná ako osoba, ktorá potrebuje medzinárodnú ochranu, je 
dôležité zaoberať sa jej stavom bez štátnej príslušnosti. Môžu sa vyskytnúť prípady, v ktorých postavenie 
utečenca alebo doplnková ochrana zanikne bez toho, aby daná osoba získala štátnu príslušnosť. 
V takýchto prípadoch si osoba stále bude vyžadovať ochranu ako osoba bez štátnej príslušnosti. Okrem 
toho môže stav bez štátnej príslušnosti v prípade osôb s udelenou medzinárodnou ochranou mať 
dôsledky pre nich a ich deti. Napríklad deti osôb bez štátnej príslušnosti, pričom tieto osoby sú zároveň 
osobami s udelenou medzinárodnou ochranou, a konkrétne tie deti, ktoré sú narodené v hostiteľskej 
krajine a ktoré nezískajú žiadnu inú štátnu príslušnosť, majú podľa medzinárodného práva (a právnych 
predpisov o štátnej príslušnosti v mnohých krajinách EÚ+) nárok na štátnu príslušnosť krajiny, v ktorej sa 
narodili (20).

Skutočnosti poukazujúce na to, že ide o osobu bez štátnej príslušnosti

Stav bez štátnej príslušnosti nie je vždy jednoduché identifikovať. Osoby bez štátnej príslušnosti len 
zriedka majú dôkaz o tom, že štátnu príslušnosť nemajú, nemusia si byť isté, či štátnu príslušnosť majú 
alebo nie alebo si nemusia byť vedomé skutočnosti, že by im pri návrate mohla hroziť strata štátnej 
príslušnosti. Osoby, ktorým hrozí stav bez štátnej príslušnosti, môžu v závislosti od situácie v krajine ich 
pôvodu zahŕňať ľudí z pohraničných regiónov, v ktorých neexistencia občianskej registrácie môže viesť 
k zmätku, pokiaľ ide o to, či sú osoby štátnymi príslušníkmi jedného alebo druhého štátu; menšiny 
a osoby, ktoré majú domnelé alebo skutočné väzby na iný štát; kočovné obyvateľstvo; a obyvateľstvo so 
zložitou históriou núteného vysídlenia, pri ktorom dokazovanie štátnej príslušnosti v krajine pôvodu môže 
byť náročné preto, že generácie potomkov žili v zahraničí.

V európskom kontexte k bežným profilom ľudí, ktorí tvrdia, že nemajú štátnu príslušnosť, patria:

• Palestínčania z krajín Blízkeho východu a severnej Afriky,

• kurdské obyvateľstvo zo Sýrie a Iraku,

• Bidúni z Kuvajtu a Iraku,

• Rohyngovia z Mjanmarska,

• Somálčania z Etiópie.

Okrem toho skutočnosť, že žiadatelia si nie sú istí vlastnou štátnou príslušnosťou počas registračného 
konania, môže znamenať, že im môže hroziť stav bez štátnej príslušnosti.

(20) UNHCR, Dohovor o redukovaní počtu osôb bez štátnej príslušnosti z roku 1961, HCR/GS/12/01, 2012; Rada Európy, Európsky 
dohovor o občianstve, Štrasburg, Séria zmlúv Rady Európy č. 166, 1997.

https://www.unhcr.org/ibelong/wp-content/uploads/1961-Convention-on-the-reduction-of-Statelessness_ENG.pdf
https://rm.coe.int/168007f2c8
https://rm.coe.int/168007f2c8
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Registrácia osôb bez štátnej príslušnosti a osôb, ktorým hrozí stav bez štátnej 
príslušnosti

Je mimoriadne dôležité identifikovať osoby bez štátnej príslušnosti čo možno najskôr, aby sa im mohla 
poskytnúť ochrana, ktorú vzhľadom na chýbajúcu štátnu príslušnosť potrebujú. Určovanie, či žiadatelia 
majú alebo nemajú štátnu príslušnosť, je dôležité pri posudzovaní potreby medzinárodnej ochrany.

Pri registrácii je kľúčové získať informácie a odhaliť možné prípady osôb bez štátnej príslušnosti. Pri všetkých 
žiadateľoch je potrebné získať informácie o ich štátnej príslušnosti alebo štátnych príslušnostiach, možnej 
chýbajúcej štátnej príslušnosti, mieste narodenia a krajine narodenia. Ak si žiadatelia nie sú istí svojou 
štátnou príslušnosťou, malo by sa to označiť a mali by sa zaznačiť krajiny predchádzajúceho obvyklého 
pobytu (21). Pri registrácii rodín je dôležité získať tieto údaje o každom z rodinných príslušníkov, od rodičov, 
ako aj od detí. Tieto informácie budú relevantné pri akomkoľvek ďalšom určovaní toho, či osoba bola 
uznaná ako štátny príslušník v niektorom štáte podľa jeho zákonov. Dôležité je získať aj osobné údaje 
o každom z rodinných príslušníkov, keďže niektoré deti nemusia mať štátnu príslušnosť, zatiaľ čo ich 
rodičia áno. Na svete napríklad existuje 25 štátov, v ktorých žena vzhľadom na diskrimináciu voči ženám 
v právnych predpisoch nemôže preniesť svoju štátnu príslušnosť na svoje deti tak, ako to môžu muži. Môže 
to znamenať, že deti nemajú štátnu príslušnosť, ak sa otec k dieťaťu neprizná alebo je neznámy, mŕtvy, nie je 
so svojou rodinou alebo sám nemá štátnu príslušnosť (22).

V niektorých prípadoch, v ktorých osoby tvrdia, že nemajú štátnu príslušnosť, môžu byť k dispozícii 
objektívne informácie, ktoré to potvrdzujú (napr. patria k riadne zdokumentovanému menšinovému 
obyvateľstvu bez štátnej príslušnosti, majú doklady, ktoré potvrdzujú ich stav bez štátnej príslušnosti, 
alebo majú dôkazy o tom, že boli zbavení štátnej príslušnosti alebo o ňu prišli). V prípade, že sú k dispozícii 
takéto objektívne informácie, ktoré potvrdzujú stav žiadateľa ako bez štátnej príslušnosti, štátna 
príslušnosť by sa mala zaznamenať ako bez štátnej príslušnosti (alebo ako údajný/predpokladaný stav 
bez štátnej príslušnosti, ak si formálne konanie iného orgánu alebo súdu podľa vašich vnútroštátnych 
právnych predpisov vyžaduje najskôr posúdenie a potvrdenie stavu bez štátnej príslušnosti alebo ak sa 
žiadateľ prezentuje ako osoba bez štátnej príslušnosti bez akýchkoľvek oficiálnych dokladov). Je potrebné 
uviesť aj krajinu ich obvyklého pobytu.

V iných prípadoch osoby nemusia byť informované o stave svojej štátnej príslušnosti alebo si ním 
nemusia byť isté. V takých prípadoch by sa mala skutočnosť, že osoba môže byť bez štátnej príslušnosti 
alebo jej hrozí stav bez štátnej príslušnosti, takisto jasne zaznamenať v jej formulári o registrácii ako 
predpokladaný stav bez štátnej príslušnosti. Krajina alebo krajiny predchádzajúceho obvyklého pobytu 
by sa takisto mali zaznamenať na účely uľahčenia ďalšieho postupu a postúpenie do konania pre osoby 
bez štátnej príslušnosti. Nie je vhodné určovať, či je osoba bez štátnej príslušnosti vo fáze registrácie. 
Určovanie stavu bez štátnej príslušnosti si vyžaduje čas, môže byť zložité a náročné a môže si vyžadovať 
rozsiahle zisťovanie u štátnych orgánov v krajinách, s ktorými má žiadateľ relevantné väzby. Mal by ho 

(21) „Obvyklý pobyt“ alebo „pobyt“ osoby bez štátnej príslušnosti znamená, že osoba býva v krajine priebežne a stabilne. „Obvyklý 
pobyt“ sa má chápať ako stabilný, skutočný pobyt. Zahŕňa to aj tie osoby bez štátnej príslušnosti, ktorým bol udelený trvalý 
pobyt a okrem toho sa vzťahuje aj na osoby bez povolenia na trvalý pobyt, ktoré sú usídlené v krajine, v ktorej strávili viacero 
rokov, pričom existuje predpoklad ich prebiehajúceho pobytu v danej krajine (pozri UNHCR, Príručka o ochrane osôb bez 
štátnej príslušnosti, Ženeva, 2014, ods. 139).

(22) K týmto štátom patria Bahamy, Bahrajn, Barbados, Brunej, Burundi, Eswatini, Irán, Irak, Jordánsko, Kiribati, Kuvajt, Libanon, 
Libéria, Líbya, Malajzia, Mauritánia, Nepál, Omán, Katar, Saudská Arábia, Somálsko, Sudán, Sýria, Togo a Spojené arabské emiráty.

https://www.unhcr.org/protection/statelessness/53b698ab9/handbook-protection-stateless-persons.html
https://www.unhcr.org/protection/statelessness/53b698ab9/handbook-protection-stateless-persons.html
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vykonávať len orgán s príslušnou rozhodovacou právomocou vo vhodnom čase po konečnom posúdení 
žiadosti o azyl.

Krajina predchádzajúceho obvyklého pobytu je krajina, v ktorej žiadateľ býval, či už legálne, alebo 
nelegálne. Obvykle sa líši od krajín tranzitu. Dôležité náležitosti predstavuje aj dĺžka pobytu a ako 
nedávno k pobytu došlo. Žiadateľ okrem toho môže mať viaceré krajiny predchádzajúceho obvyklého 
pobytu. Vo fáze registrácie nemusí byť jednoduché určiť krajinu obvyklého pobytu; preto sa odporúča, 
aby sa všetky krajiny predchádzajúceho pobytu, ktoré neboli len krajinami tranzitu, uviedli v poradí, od 
najnovšej po najstaršiu.

Ako pomôcka pri identifikácii toho, či osoba môže byť bez štátnej príslušnosti alebo jej hrozí strata 
štátnej príslušnosti, a pri zaznamenávaní správnych informácií sa môžu pri registrácii klásť ďalšie otázky 
na podporu konania o posúdení žiadosti, najmä ak si žiadatelia nie sú istí svojou štátnou príslušnosťou.

Ďalej je uvedený neúplný zoznam otázok a požiadaviek, ktoré by spolu s akýmikoľvek relevantnými 
dokumentmi mali pomôcť pri identifikácii žiadateľov bez štátnej príslušnosti, ak si nie sú istí svojou 
štátnou príslušnosťou.

Stav štátnej príslušnosti
• Čo považujete za svoju štátnu príslušnosť?

• Mali ste v minulosti štátnu príslušnosť alebo ste boli inej štátnej príslušnosti?

• Aká je štátna príslušnosť vašich rodičov?

• Opíšte dôvody, prečo si nie ste istý/á svojou štátnou príslušnosťou.

• Mali ste už niekedy doklady totožnosti, ako napríklad cestovný pas, občiansky preukaz alebo 
doklad o registrácii?

 κ Pokúšali ste sa už niekedy získať doklad totožnosti v niektorej krajine?

 κ Ak by ste potrebovali orgánom predložiť doklad o tom, kto ste, aký doklad by ste predložili 
alebo sa pokúsili získať?

Miesto narodenia
• Kde ste sa narodili?

• Bolo vaše narodenie zaregistrované?

• Máte rodný list?

• Kde sa narodili vaši rodičia?

Krajina predchádzajúceho obvyklého pobytu
• V ktorých krajinách ste žili pred príchodom do Európy?

 κ Kedy ste žili na týchto jednotlivých miestach?

 κ Čo bolo dôvodom presťahovať sa do danej krajiny?

 κ Boli ste zaregistrovaný/á orgánmi v danej krajine?

 κ Mali ste povolenie na pobyt?

 κ V akom druhu ubytovania ste žili?
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 κ S kým ste žili v danej krajine?

 κ Aké boli vaše zdroje príjmu v danej krajine?

 κ Navštevujete vy alebo niektorý váš rodinný príslušník v danej krajine školu?

 κ V prípade sobáša alebo narodenia v danej krajine, mohli ste sobáš alebo narodenie v danej 
krajine zaregistrovať?

 κ Vykonávali ste v danej krajine iné činnosti?

G� Správa spisov
Po ukončení zberu údajov sa všetky informácie týkajúce sa žiadosti včas zašlú rozhodujúcemu orgánu 
tak, aby sa zabezpečilo, že daný orgán má všetky relevantné informácie k dispozícii. Zostaví sa preto 
elektronický a/alebo fyzický spis, ktorý zahŕňa osobné údaje žiadateľa, kópie dokumentov, ktoré 
žiadateľ predložil a biometrické údaje. Spis môže okrem toho obsahovať vaše vlastné poznámky, ktoré je 
potrebné označiť pre rozhodujúci orgán a iné orgány. Informácie o všetkých vykonaných postúpeniach 
je takisto potrebné zahrnúť do spisu. Odporúča sa, aby ste mali zavedený systém správy spisov, ktorý 
umožňuje, aby každá informácia bola správne prepojená so spisom prípadu.

Každý žiadateľ má priradené osobitné registračné číslo, pričom každý prípad môže mať k tomu pridelené 
samostatné číslo. Následne sa žiadosť prepojí a/alebo spojí s inými podobnými prípadmi.

Osobitné registračné číslo

Najneskôr v tejto fáze by každý žiadateľ mal mať pridelené osobitné a jedinečné registračné číslo. 
Odporúča sa, aby po pridelení tohto čísla bolo žiadateľovi rovnaké registračné číslo ponechané pre všetky 
konania týkajúce sa medzinárodnej ochrany alebo žiadostí o iné povolenia na pobyt. Rozhodujúcemu 
orgánu to umožní jednoducho nájsť všetky informácie, ktoré sú relevantné pre jedného konkrétneho 
žiadateľa, napríklad informácie o predošlých žiadostiach alebo konania o zlúčení rodiny, a mať k týmto 
informáciám prístup.

Prípady

Okrem osobitného registračného čísla je osvedčeným postupom prideliť každej žiadosti o medzinárodnú 
ochranu osobitné číslo prípadu. Často sa členom tej istej (užšej) rodiny, ktorí sa spolu uchádzali o azyl, 
prideľuje to isté číslo prípadu. Pomôže to zabezpečiť, aby sa ich žiadosti posudzovali spolu. Odporúča sa, 
aby sa žiadosti príslušníkov užšej rodiny, ktoré boli podané neskôr, ale stále pred prijatím rozhodnutia 
o žiadosti rodinných príslušníkov, ktorí už boli v krajine, zlúčili do jedného prípadu.

Prepojené prípady

Iní členovia rodiny, ako napríklad dospelé deti a starí rodičia, nemajú rovnaké číslo prípadu, keďže 
ich prípady sa preskúmajú na základe ich vlastných osobitných okolností. Pre rozhodujúci orgán je 
však dôležité zohľadniť vzťah medzi týmito žiadateľmi, ich spoločné pomery a možné súvislosti v ich 
žiadostiach o azyl, a preto takéto prípady prepojiť. Je dôležité, aby pri príprave osobného pohovoru bol 
k dispozícii prehľad všetkých prepojených prípadov.
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Okrem toho sa za osvedčený postup považuje aj prepojenie prípadov, ktoré sú podobné nielen na základe 
rodinných príslušníkov, napríklad žiadateľov, ktorí ušli z krajiny pôvodu spoločne, aby unikli rovnakému 
riziku prenasledovania alebo vážneho bezprávia.

Zaujímavosťou je, že čísla prípadov sú často vytvárané tak, aby zahŕňali informácie o azylovom procese, 
napríklad rok žiadosti, miesto, kde žiadosť bola podaná, prepojenia medzi žiadosťami alebo existenciu 
následných žiadostí.

Potreba postúpenia

Ak existujú skutočnosti poukazujúce na to, že žiadateľ patrí do zraniteľnej skupiny alebo si vyžaduje 
osobitné procesné záruky, aby mohol využívať svoje práva a plniť povinnosti, mali by ste zahrnúť 
akékoľvek poznámky týkajúce sa konkrétnych procesných potrieb a potrieb pri prijímaní v elektronickom 
spise. Podobne ak existuje skutočnosť poukazujúca na to, že by za preskúmanie žiadosti bola zodpovedná 
iná krajina EÚ+, malo by sa to uviesť v spise.

Ďalšie informácie o možných skutočnostiach poukazujúcich na potreby postúpenia a príslušných 
postupoch nájdete v kapitole V „Identifikácia a postúpenie“. 

Zostavenie štatistických informácií

Registrácia a podanie žiadosti sú základnými prvkami azylového procesu. Tieto procesy poskytujú 
žiadateľovi počiatočnú ochranu a prístup k právam a výhodám. Okrem toho poskytujú azylovému orgánu 
jedinečný a overiteľný záznam o žiadateľovi a základné informácie, ktoré sú potrebné na to, aby žiadosť 
od začiatku bola nasmerovaná do vhodného jednotlivého konania.

Získané údaje sa okrem toho môžu použiť na štatistické účely na poskytnutie prehľadu o situácii v oblasti 
azylu v určitom období na úrovni krajín EÚ+, úrovni krajiny alebo regionálnej úrovni. Na základe týchto 
údajov môže byť azylové konanie náležite monitorované pokiaľ ide o tieto oblasti:

• demografia, konkrétne krajina a región pôvodu žiadateľa, jazyk, ktorým hovorí, pohlavie, vek, 
letové schémy a cestovné trasy a zdravotné problémy,

• žiadosti o azyl, konkrétne azylové profily a osobitné procesné záruky/zraniteľnosti,

• čas spracovania, konkrétne dátum vstupu do registračného konania/podávania žiadosti, trvanie 
registrácie/podávania žiadosti a čas, ktorý uplynul do osobného pohovoru,

• druhy konaní vrátane následných žiadostí, prípadov podľa dublinského nariadenia a zrýchlených 
konaní.

• trendy alebo aspekty, ktoré nemusia priamo súvisieť s azylom, napríklad metódy používané 
sieťami obchodníkov s ľuďmi alebo druhy sfalšovaných dokladov.

Zostavenie registračných údajov umožňuje rozhodujúcemu orgánu získať prehľad o stále nevybavených 
prípadoch na začiatku fázy posúdenia žiadosti. K registračným údajom patrí počet prípadov čakajúcich na 
osobný pohovor podľa krajiny pôvodu, pohlavia, profilu žiadateľa, druhu nároku, jazyka, ktorým hovorí, 
druhu zraniteľnosti alebo druhu konania. Tieto údaje zahŕňajú aj počet následných žiadostí a prípadov 
postúpených na zrýchlené konania.
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Okrem poskytnutia prehľadu o stále nevybavených prípadoch sa registračné údaje môžu použiť aj na 
štatistické účely a na zvýraznenie trendov pri registrácii (napr. podľa krajiny pôvodu, profilu a druhu 
nároku). Tieto trendy sa môžu týkať aj aspektov, ktoré nesúvisia priamo s azylom, napríklad metódy 
používané sieťami obchodníkov s ľuďmi alebo druhy sfalšovaných dokladov.

Body, na ktoré treba pamätať

• Vašou úlohou je zozbierať od žiadateľov a zaznamenať presné a spoľahlivé údaje tak, že 
im pomôžete pri objasňovaní akýchkoľvek nejasných vyjadrení. Nemali by ste posudzovať 
hodnovernosť zozbieraných údajov.

• Údaje sa zbierajú na viacero účelov vrátane toho, aby pomohli pri overovaní totožnosti a štátnej 
príslušnosti žiadateľa, pomohli azylovému orgánu pri príprave osobného pohovoru, identifikácii 
osobitných procesných potrieb a/alebo potrieb pri prijímaní a identifikácii prípadov podľa 
dublinského nariadenia.

• Na základe listinných dôkazov je možné overiť totožnosť a štátnu príslušnosť žiadateľov, objasniť 
ich osobné okolnosti a zdôvodniť ich žiadosti o medzinárodnú ochranu. Mali by ste preto 
nabádať žiadateľov, aby predložili všetky dôkazy, ktoré vlastnia. 

• Biometrické údaje vzhľadom na ich technickú povahu často získavajú špecializovaní pracovníci. 
V závislosti od usporiadania v jednotlivých štátoch sa môže od vás vyžadovať, aby ste overili, že 
biometrické údaje už boli zozbierané, alebo sa postarať o nasmerovanie žiadateľa k príslušnému 
orgánu, aby biometrické údaje predložil.

• Osobné údaje žiadateľa je potrebné zaregistrovať presne, pričom pozornosť sa má venovať 
zberu úplných údajov o témach, ktoré sa uvádzajú vo vašich vnútroštátnych postupoch alebo 
usmerneniach.

• Po ukončení zberu údajov sa k prípadu zostaví spis, ktorý obsahuje všetky informácie týkajúce 
sa žiadosti a vaše vlastné poznámky, ktoré je potrebné označiť pre rozhodujúci orgán. 

• V systéme správy spisov by sa každému žiadateľovi malo prideliť osobitné registračné číslo, 
pričom každej žiadosti sa môže prideliť samostatné číslo prípadu, na základe ktorého môžete 
prípady prepojiť alebo spojiť s inými podobnými prípadmi. 
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V� Identifikácia a postúpenie
Čo najskoršia identifikácia možných prípadov podľa dublinského nariadenia, zraniteľných žiadateľov 
a maloletých osôb bez sprievodu je v rámci azylového procesu kľúčová, aby bolo možné ich postúpiť do 
vhodného konania o posúdení žiadosti a poskytnúť žiadateľom podporu, ktorú potrebujú. Vaša úloha 
registračného pracovníka je identifikovať možné prípady podľa dublinského nariadenia alebo možných 
zraniteľných žiadateľov a postúpiť ich príslušným orgánom alebo zainteresovaným stranám.

A. Možné prípady podľa dublinského nariadenia

Prehľad o dublinskom konaní

V dublinskom nariadení III sa stanovujú kritéria a mechanizmy určovania členského štátu alebo pridruženej 
krajiny (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko alebo Švajčiarsko), ktorá je zodpovedná za preskúmanie žiadosti 
o medzinárodnú ochranu. V tomto nariadení sa stanovuje mechanizmus na zabezpečenie toho, že žiadosť 
o medzinárodnú ochranu bude preskúmaná a že ju preskúma len jedna krajina EÚ+.

Príslušný orgán v prípade dublinského konania. Každá krajina EÚ+ má konkrétny príslušný orgán 
zodpovedný za uskutočňovanie dublinského konania, tzv. dublinské stredisko.

Dublinské konanie uskutočňuje síce dublinské stredisko, ale všetky orgány zúčastňujúce sa na azylovom 
procese sú zodpovedné za identifikáciu možných prípadov podľa dublinského nariadenia a ich 
postupovanie dublinskému stredisku.

Mechanizmus na určovanie zodpovednej krajiny EÚ+ (23)� Keď písomný dokument o registrácii žiadosti 
dostane dublinské stredisko, začína plynúť lehota na určenie krajiny EÚ+, ktorá je zodpovedná za 
preskúmanie žiadosti (v súlade s článkom 20 ods. 2 dublinského nariadenia III). Ak sa za zodpovednú 
za preskúmanie žiadosti považuje iná krajina EÚ+, od danej krajiny sa bude požadovať, aby prevzala 
zodpovednosť za žiadosť danej osoby alebo danú osobu vzala späť, v závislosti od hierarchie kritérií 
stanovených v dublinskom nariadení III. Dožiadania o prevzatie a prijatie späť sa majú predkladať do 1, 2 
alebo maximálne 3 mesiacov od momentu začatia plynutia lehoty, v závislosti od toho, či ide o naliehavý 
prípad a ktoré kritérium podľa dublinského nariadenia III sa naň vzťahuje.

Ak krajina EÚ+ považovaná za zodpovednú akceptuje žiadosť, žiadateľ bude presunutý do danej 
krajiny. Dublinské konanie bude ukončené a zodpovedná krajina EÚ+ preskúma žiadosť danej osoby 
o medzinárodnú ochranu.

Identifikácia možných prípadov podľa dublinského nariadenia

V rámci registračného postupu existuje súbor náležitostí, ktoré môžu poukazovať na možný prípad podľa 
dublinského nariadenia. Tieto ukazovatele súvisia s jednotlivými kritériami dublinského nariadenia III. Včasná 
identifikácia týchto ukazovateľov a postúpenie dublinskému stredisku sú dôležité, keďže každý prípad si 
vyžaduje ďalšie vyšetrenie a konanie zo strany dublinského strediska na určenie zodpovednej krajiny EÚ+.

(23) Mechanizmy na určovanie zodpovednej krajiny EÚ+ sa stanovujú v dublinskom nariadení III, v nariadení, ktorým sa vykonáva 
dublinské nariadenie III, a nariadení Eurodac, ktoré spolu tvoria dublinský systém.
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Pri registrácii žiadosti o medzinárodnú ochranu je dôležité venovať osobitnú pozornosť týmto 
ukazovateľom, aby bolo možné identifikovať možné prípady podľa dublinského nariadenia:

• osoba je maloletou osobou bez sprievodu, ktorá má rodinných príslušníkov alebo príbuzných 
v iných krajinách EÚ+,

• (dospelá) osoba má rodinných príslušníkov v krajinách EÚ+,

• osobe boli vydané víza, doklad o pobyte alebo iný dokument inou krajinou EÚ+,

• osoba cestovala cez iné krajiny EÚ+,

• osoba požiadala o medzinárodnú ochranu v inej krajine EÚ+.

V niektorých prípadoch nie sú tieto ukazovatele jednoznačné ani zrejmé. Aj v prípade nedostatočných 
informácií môže byť možné, že prípad žiadateľa je prípadom podľa dublinského nariadenia a v súlade 
s vnútroštátnymi pravidlami môže stále byť dôležité postúpiť prípad dublinskému stredisku.

Relevantné informácie môžete získať registráciou údajov, počas osobného pohovoru alebo pri odoberaní 
odtlačkov prstov, ak sa vykoná vyhľadávanie v databáze Eurodac alebo VIS. Je možné, že relevantná 
informácia sa nájde alebo potvrdí dokumentmi, ktoré žiadateľ predložil. Iniciatívne by ste mali zohľadniť 
tieto zdroje informácií.

• Tvrdenia žiadateľov, z ktorých vyplýva, že majú rodinných príslušníkov v inej krajine EÚ+ alebo že 
vstúpili do inej krajiny EÚ+ alebo v nej zostali.

• Výsledok vyhľadávania v databáze Eurodac. „Kladný výsledok 1 (Hit1)“ potvrdzuje, že v krajine 
EÚ+ už predtým bola podaná žiadosť. „Kladný výsledok 2 (Hit2)“ potvrdzuje, že osoba neoprávnene 
prekročila vonkajšiu hranicu EÚ.

• Výsledok vyhľadávania v databáze VIS. Ako sa uvádza v kapitole VIII „Overenie údajov“, databáza 
VIS umožňuje príslušným orgánom zistiť, či žiadateľovi boli udelené víza alebo sa mu víza zamietli, 
alebo či boli víza zrušené, odvolané alebo predĺžené v iných krajinách EÚ+. Ak boli víza udelené 
v inej krajine EÚ+, môže to byť relevantné pri určovaní krajiny zodpovednej za žiadosť.

• Dokumenty. Každý dokument, ktorý žiadatelia vlastnia, môže byť relevantný v rámci postupu 
určovania zodpovednosti (24). Dôležité dokumenty, ktoré je potrebné zohľadniť, zahŕňajú:

 κ doklad totožnosti alebo cestovný pas,

 κ rodný list,

 κ sobášny list,

 κ záznamy/registre o rodine,

 κ vodičský preukaz,

 κ víza (vydané alebo po platnosti) do iných krajín EÚ+,

 κ povolenie na pobyt v iných krajinách EÚ+,

 κ  oprávnenie na pobyt v iných krajinách EÚ+, 

 κ vstupné a/alebo výstupné pečiatky (hoci aj v pozmenenom alebo sfalšovanom pase),

 κ iné dokumenty.

(24) EASO, Praktická príručka úradu EASO o vykonávaní dublinského nariadenia III: Osobný pohovor a posúdenie dôkazov, Úrad pre 
vydávanie publikácií Európskej únie, Luxemburg, 2020, s. 20.

https://euaa.europa.eu/sk/publications/prakticka-prirucka-o-vykonavani-nariadenia-dublin-iii
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Súvisiaci nástroj úradu EASO

Praktická príručka úradu EASO o vykonávaní dublinského nariadenia III: Osobný pohovor 
a posúdenie dôkazov slúži na podporu pracovníkov prvého kontaktu a pracovníkov pôsobiacich 
v oblasti azylu alebo prijímania pri získavaní informácií o skutočnostiach poukazujúcich na súvislosť 
s dublinským konaním.

V tejto praktickej príručke sa poskytuje prehľad o dublinskom konaní a jeho praktickom uplatňovaní 
pri pohovore v rámci dublinského konania, poskytovaní informácií a posudzovaní dostupných 
dôkazov v rámci dublinského konania tým, že sa vysvetľujú rôzne kritéria zodpovednosti podľa 
dublinského nariadenia III.

Okrem iného sa zameriava na pohovor (v rámci dublinského konania) so žiadateľom. Najmä 
v prílohách k tejto praktickej príručke s názvom „Oblasti na preskúmanie počas pohovoru“ sa 
poskytujú užitočné usmernenia k osobnému pohovoru v rámci dublinského konania a otázky, ktoré 
môžu byť úradníkom zodpovedným za prípad nápomocné pri určovaní zodpovednej krajiny EÚ+. 
V príručke sú vysvetlené aj povinnosti týkajúce sa poskytovania informácií o dublinskom konaní. 
V príručke sa ďalej vysvetľujú zásady posúdenia dôkazov v prípadoch podľa dublinského nariadenia 
a rôzne druhy dôkazových prostriedkov a nepriamych dôkazov používaných v dublinskom konaní. 

Preklady tejto praktickej príručky sú k dispozícii na webovom sídle úradu EASO.

Postúpenie možných prípadov podľa dublinského nariadenia

Ak sa objaví informácia o spojení medzi osobou a inou krajinou EÚ+, je dôležité okamžite postúpiť prípad 
dublinskému stredisku. Dublinské stredisko preskúma spis danej osoby, vykoná potrebné kontroly 
a ďalšie vyšetrenia pred tým, než zašle dožiadanie o prevzatie/prijatie späť do krajiny EÚ+ považovanej 
za zodpovednú. Aj v prípade, že existujú pochybnosti o skutočnostiach poukazujúcich na súvislosť 
s dublinským konaním, v súlade s vnútroštátnymi predpismi by sa prípad mal postúpiť dublinskému 
stredisku čo najskôr.

Dbajte na to, že vašou úlohou je vyhľadať skutočnosti poukazujúce na súvislosť s dublinským konaním 
a v prípade potreby postúpiť spis prípadu žiadateľa dublinskému stredisku. Vaša úloha je pre dublinské 
konanie nanajvýš dôležitá.

Usporiadania v jednotlivých štátoch týkajúce sa vykonávania dublinského konania sa líšia. Odporúča 
sa, aby ste mali zavedený osvedčený postup pre postupovanie prípadov orgánu zodpovednému za 
vykonávanie dublinského konania.

Úloha registračného pracovníka

V súvislosti s dublinským konaním je vašou úlohou:

• byť si vedomý a aktívne vyhľadávať skutočnosti poukazujúce na súvislosť s dublinským 
konaním s cieľom identifikovať žiadateľov o medzinárodnú ochranu, na ktorých sa môže vzťahovať 
dublinské konanie,

https://euaa.europa.eu/sk/publications/prakticka-prirucka-o-vykonavani-nariadenia-dublin-iii
https://euaa.europa.eu/sk/publications/prakticka-prirucka-o-vykonavani-nariadenia-dublin-iii
https://euaa.europa.eu/practical-tools-and-guides
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• poskytnúť žiadateľovi základné informácie o kritériách používaných na určovanie krajiny EÚ+ 
zodpovednej za preskúmanie žiadosti o medzinárodnú ochranu, tak, aby pochopili potrebu 
poskytnúť akékoľvek informácie, ktoré by mohli pomôcť pri tomto určovaní (25),

• postupovať ich prípady bezodkladne dublinskej jednotke.

Vykonávanie uvedených úloh si vyžaduje, aby ste mali tieto znalosti:

• dostatočne rozumieť dublinskému nariadeniu III,

• dostatočne rozumieť tomu, aké skutočnosti vyhľadávať pri posudzovaní toho, či by sa mohlo 
uplatňovať dublinské nariadenie III,

• na koho sa obrátiť s cieľom získať viac informácií alebo začať možné dublinské konanie – je 
osvedčeným postupom, že príslušný orgán zodpovedný za prípady podľa dublinského nariadenia 
má osobitné telefónne číslo a/alebo poradenské stredisko, kam môžu obrátiť pracovníci azylových, 
migračných orgánov, orgánov presadzovania práva alebo iných relevantných orgánov,

• ako postúpiť spis (dublinskému stredisku) na ďalšie posúdenie.

Súvisiaci nástroj úradu EASO 

EASO Usmernenie k dublinskému konaniu: prevádzkové normy a ukazovatele môžu využívať 
manažéri pri posudzovaní kvality dublinského konania. V tejto príručke sú zahrnuté aspekty 
poskytovania informácií týkajúcich sa dublinského konania a identifikácie možného prípadu 
podľa dublinského nariadenia. Manažéri, vedúci pracovníci a poradcovia v oblasti politiky môžu 
používať tento nástroj na vykonávanie samohodnotenia na posúdenie kapacít ich jednotky v týchto 
oblastiach alebo zaviesť zlepšenia postupov v tejto oblasti.

Preklady tohto usmernenia sú k dispozícii na webovom sídle úradu EASO. 

Súvisiaci nástroj úradu EASO 

Úrad EASO má modul odborného vzdelávania o identifikácii možných prípadov podľa dublinského 
nariadenia. Počas registrácie alebo podávania žiadosti sa registrační úradníci môžu stretnúť 
s možnými dublinskými prípadmi. V týchto situáciách je dôležité postúpiť tieto prípady dublinskému 
stredisku včas. Na lepšiu identifikáciu a rozpoznávanie prípadov podľa dublinského nariadenia je 
k dispozícii modul odborného vzdelávania EASO, ktorý úradníkom pomôže určiť, ako postupovať pri 
takýchto prípadoch a postúpiť ich dublinskému stredisku. 

B. Zraniteľní žiadatelia

Právne definície a pojmy

Osobné okolnosti niektorých žiadateľov ich môžu obmedzovať pri využívaní ich práv alebo plnení ich 
povinností. V takých prípadoch je potrebné zaviesť záruky vo forme osobitných procesných záruk 
v azylovom procese a v závislosti od povahy zraniteľnosti osobitnú podporu pri prijímaní.

(25) V súlade s článkom 4 dublinského nariadenia III existujú vnútroštátne letáky na poskytovanie informácií o dublinskom konaní, 
ktoré je možné rozdávať žiadateľom.

https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO-Guidance-Dublin-procedure-SK.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO-Guidance-Dublin-procedure-SK.pdf
https://euaa.europa.eu/practical-tools-and-guides
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V APD (26) sa stanovujú záruky pre žiadateľov, ktorí potrebujú procesné záruky rámci konania o posúdení 

žiadosti. V RCD (27) sa odkazuje na záruky pre žiadateľov s osobitnými potrebami súvisiacimi so sociálnou, 

s materiálnou alebo so zdravotnou oblasťou. Právne predpisy, z ktorých pozostáva CEAS, obsahujú 

zoznamy príkladov toho, kto sa môže považovať za zraniteľné osoby, ani jeden z týchto zoznamov však 

nie je vyčerpávajúci. Hlavnou otázkou, ktorú je potrebné riešiť, je, či si žiadateľ vzhľadom na zraniteľnosť 

vyžaduje osobitné procesné záruky alebo má osobitné potreby pri prijímaní. Pri posudzovaní spôsobilosti 

žiadateľa užívať práva a plniť povinnosti by sa mala zohľadniť konkrétna situácia žiadateľa. Je potrebné 

dbať na to, že zraniteľnosť sa vyskytuje v mnohých rôznych stupňoch a formách, a reakcie orgánov je 

potrebné prispôsobiť konkrétnym okolnostiam žiadateľa.

Hoci sú osobitné procesné potreby a potreby pri prijímaní navzájom prepojené, nie sú totožné. Napríklad 

negramotná osoba môže mať osobitné potreby v kontexte azylového procesu, ale nemusí sa považovať 

za rovnako zraniteľnú, pokiaľ ide o potreby pri prijímaní.

Rôzne formy zraniteľnosti

Je dôležité, aby sa žiadatelia s osobitnými procesnými potrebami a/alebo potrebami pri prijímaní 

identifikovali čo možno najskôr, aby sa zabezpečilo, že majú všetko, čo je potrebné na zdôvodnenie ich 

žiadosti, a že všetky potreby sú náležite riešené.

Keďže ste jeden z prvých pracovníkov, s ktorým bude žiadateľ v kontakte, je vaša úloha registračného 

pracovníka kľúčová. Žiadatelia s osobitnými potrebami môžu byť identifikovaní v každej fáze azylového 

procesu, ale proces registrácie je stále mimoriadne dôležitým krokom na zabezpečenie včasnej 

identifikácie.

Pri identifikácii a posudzovaní osobitných procesných potrieb a potrieb pri prijímaní je potrebné zohľadniť 

zraniteľnosti uvedené ako príklady v APD a RCD (tabuľka 1). Druh zraniteľnosti a konkrétne okolnosti 

žiadateľa určujú, aké osobitné záruky je potrebné zaviesť.

(26) V článku 2 písm. d) APD sa uvádza: „,Žiadateľ, ktorý potrebuje osobitné procesné záruky‘ znamená žiadateľa, ktorého 
spôsobilosť užívať práva a plniť povinnosti stanovené v tejto smernici je v dôsledku okolností jeho konkrétneho prípadu 
obmedzená.“ V odôvodnení 29 APD sa uvádza: „Niektorí žiadatelia môžu okrem iného z dôvodu svojho veku, aspektu 
pohlavia, sexuálnej orientácie, rodovej identity, zdravotného postihnutia, vážnej choroby, duševnej poruchy alebo v dôsledku 
mučenia, znásilnenia alebo iných závažných foriem psychického, fyzického alebo sexuálneho násilia potrebovať osobitné 
procesné záruky. Členské štáty by sa mali usilovať identifikovať žiadateľov, ktorí potrebujú osobitné procesné záruky, pred 
prijatím rozhodnutia v konaní na prvom stupni. Takýmto žiadateľom by sa mala poskytnúť primeraná podpora a dostatok 
času, aby sa vytvorili potrebné podmienky na ich účinný prístup ku konaniam a na predloženie náležitostí nevyhnutných na 
zdôvodnenie ich žiadosti o medzinárodnú ochranu.“

(27) V článku 2 písm. k) RCD sa uvádza: „,Žiadateľ s osobitnými potrebami pri prijímaní‘ je zraniteľná osoba v súlade s článkom 
21, ktorá potrebuje osobitné záruky, aby mohla požívať práva a konať v súlade s povinnosťami stanovenými v tejto smernici 
o podmienkach prijímania“. V článku 21 RCD sa uvádza: „Členské štáty zohľadnia vo vnútroštátnom práve, ktorým sa vykonáva 
táto smernica o podmienkach prijímania, osobitnú situáciu zraniteľných osôb, ako sú napríklad maloleté osoby, maloleté 
osoby bez sprievodu, zdravotne postihnuté osoby, staré osoby, tehotné ženy, slobodné matky alebo otcovia s maloletými 
deťmi, obete obchodovania s ľuďmi, osoby so závažným ochorením, osoby s duševnou poruchou a osoby, ktoré boli 
podrobené mučeniu, znásilneniu alebo iným závažným formám psychického, fyzického alebo sexuálneho násilia, ako sú 
napríklad obete mrzačenia ženských pohlavných orgánov.“
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Tabuľka 1. Prehľad príkladov zraniteľných osôb alebo dôvodov, prečo by žiadatelia mohli 
potrebovať osobitné procesné záruky uvedené v APD a RCD

Článok 21 RCD Rovnaké Odôvodnenie 29 APD

Deti

VekMaloleté osoby bez sprievodu

Staršie osoby

Zdravotné postihnutie

Závažné ochorenie

Duševná porucha

Obete mučenia, znásilnenia alebo iných závažných  
foriem psychického, fyzického alebo sexuálneho násilia

Mrzačenie ženských pohlavných orgánov, 
tehotné ženy, násilie na ženách (a)

Pohlavie, sexuálna orientácia, rodová identita

Osamelí rodičia s maloletými deťmi

Obete obchodovania s ľuďmi

Iné
(a)  Opatrenia na zabránenie násiliu na ženách sa spomínajú v článku 18 RCD pri spôsoboch poskytovania materiálnych 

podmienok prijímania.

Niektoré zraniteľnosti môžu byť priamo viditeľné (napr. určité zdravotné postihnutia), zatiaľ čo iné sa 
identifikujú na základe podporných dokumentov (napr. určité zdravotné problémy). Žiadateľ takisto 
môže mať hlbšie zraniteľnosti (napr. traumatické skúsenosti z minulosti), ktoré je možné zistiť len počas 
podrobnejšieho pohovoru. V prípade, že je potrebné postúpenie na špecializované posúdenie a/alebo 
poskytnutie podpory, je najlepšie, ak je to možné, ho iniciovať počas prvých krokov azylového procesu.

Existuje viacero dôvodov, prečo žiadateľ s osobitnými potrebami priamo sám na tieto zraniteľnosti 
neupozorní. Zahŕňajú nevedomosť o príslušnosti do zraniteľnej skupiny alebo nevedomosť o tom, že je 
možné získať relevantnú pomoc, nepríjemný pocit pri rozprávaní o určitých potrebách alebo všeobecný 
pocit ohrozenia. Môžu existovať aj iné faktory, ako je vek, pohlavie, stres, fyzické a duševné zdravie 
a okolnosti prostredia, ktoré môžu ovplyvniť schopnosť žiadateľa vyjadriť sa. Okrem toho by ste mali 
dbať na možné rozdiely pokiaľ ide o jazyk, kultúru a životné skúsenosti, čo môže vytvárať prekážky pri 
komunikácii.

Úloha registračného pracovníka

V súvislosti so zraniteľnými žiadateľmi je vašou úlohou:

• identifikácia žiadateľov s osobitnými procesnými potrebami a/alebo osobitnými potrebami pri 
prijímaní,

• poskytnutie okamžitej pomoci, ak je v tejto fáze k dispozícii a prístupná,

• postúpenie žiadateľa na ďalšie posúdenie a/alebo poskytnutie podpory.
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Vykonávanie uvedených úloh si vyžaduje znalosti o týchto aspektoch:

• zraniteľnosti a osobitné potreby,

• vnútroštátne mechanizmy, metódy, opatrenia a kroky na identifikáciu zraniteľných žiadateľov, ako 
sú prípadné vnútorné protokoly, usmernenia a kontrolné zoznamy,

• vnútroštátne referenčné mechanizmy a postupy vrátane špecializovaných služieb na ochranu detí, 
UNHCR a iných organizácií poskytujúcich žiadateľom právne poradenstvo alebo poradenské služby,

• komunikácia so zraniteľnými žiadateľmi vrátane prispôsobenia jazyka podľa osobitných potrieb, 
umožnenie viac času na komunikáciu, použitie spôsobu komunikácie, ktorý je empatický, 
zohľadňuje kultúrne hľadisko a pohlavie, a prezentovanie otvorenosti a pokoja pomocou reči tela.

Registračný pracovník potrebuje vytvoriť prostredie dôvery, aby bolo možné skutočnosti poukazujúce 
na osobitné potreby jednoduchšie identifikovať. K vytvoreniu takéhoto prostredia môžu prispieť tieto 
faktory:

• primeraný a citlivý spôsob komunikácie, napríklad oslovovanie žiadateľa zámenom, ktoré 
uprednostňuje,

• citlivý prístup ku každej konkrétnej situácii,

• ľahko zrozumiteľný jazyk,

• poskytovanie informácií o tom, čo sa od žiadateľa očakáva,

• dodržiavanie dôvernosti, najmä vo vzťahu k rodinným príslušníkom, ktorí nemusia o zraniteľnosti 
vedieť,

• nabádanie žiadateľa, aby rozprával o udalostiach vlastným tempom bez prerušovania,

• vhodné a otvorené otázky.

Identifikácia žiadateľov s osobitnými procesnými potrebami a/alebo osobitnými potrebami pri prijímaní
Mali by ste iniciatívne pozorovať a skúmať vyjadrenia a doklady žiadateľa, aby ste identifikovali možné 
osobitné potreby. Žiadatelia nemusia sami od seba vyjadriť svoje potreby.

Pozorovanie je dôležitá metóda na odhaľovanie potenciálne zraniteľných žiadateľov. Pozorovanie nie je 
len „pozeranie sa na veci“, ale zahŕňa skôr aktívny príjem informácií, ktorý vám pomôže posudzovať ľudí 
a ich okolnosti rýchlejšie a presnejšie. Vyžaduje si to, aby ste mali oči a uši otvorené, aby ste získavali čo 
najviac informácií a venovali im pozornosť (28).

Majte na pamäti, že osobitné potreby môžu byť bezprostredne viditeľné, môžu sa však takisto prejaviť 
neskôr počas registrácie alebo konania o posúdení žiadosti. Hoci z fyzického vzhľadu môžu vyplývať 
určité osobitné potreby a žiadateľ môže predložiť dokumenty, v ktorých sa uvádzajú konkrétne potreby, 
musíte si takisto byť vedomý/á toho, že osobitné potreby môžu vyplynúť aj nepriamo z komunikácie so 
žiadateľom. Žiadateľ môže napríklad naznačiť osobitné potreby vo vyjadreniach nepriamo strachom 
alebo hanbou (napr. zažitie závažných foriem násilia alebo osobitné potreby s ohľadom na pohlavie). 
Ťažkosti pri komunikácii alebo sledovaní myšlienkového pochodu žiadateľa môžu naznačovať zraniteľnosti 
(napr. duševné poruchy alebo mentálne postihnutie). Skutočnosti poukazujúce na osobitné potreby môžu 

(28) EASO a Frontex, Praktická príručka: Prístup k azylovému procesu, Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, Luxemburg, 
2016, s. 7. 

https://euaa.europa.eu/sk/publications/prakticke-nastroje-pre-uradnikov-prveho-kontaktu-prakticka-prirucka
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vyplývať aj zo správania alebo z emócií, ktoré žiadateľ prejaví (napr. zažitie závažných foriem násilia alebo 
duševné poruchy).

Identifikácia osobitných potrieb si vyžaduje znalosti o tom, aké indície môžu naznačovať zraniteľnosť. 
Nástroj Európskeho podporného úradu pre azyl na identifikáciu osôb s osobitnými potrebami (IPSN) 
poskytuje zoznam ukazovateľov, ktoré je potrebné pozorovať počas registračného konania a ktoré sú 
zoskupené takto:

• vek,

• pohlavie,

• rodová identita a sexuálna orientácia,

• rodinný stav,

• fyzické ukazovatele,

• psychosociálne ukazovatele,

• ukazovatele prostredia.

Každá skupina obsahuje konkrétnejšie takéto skutočnosti týkajúce sa napríklad správania, postoja, 
myšlienkových pochodov, vzťahov s inými ľuďmi a fyzického zjavu žiadateľa.

V nástroji IPSN sú na účely prepojenia týchto skutočností s osobitnými potrebami navrhované konkrétne 
potreby, na ktoré sa každý ukazovateľ môže vzťahovať. Kategórie osobitných potrieb zahŕňajú:

• maloleté osoby bez sprievodu,

• sprevádzané maloleté osoby,

• staršie osoby,

• osoby so zdravotným postihnutím,

• tehotné ženy,

• osamelí rodičia s maloletými deťmi,

• obete obchodovania s ľuďmi,

• osoby so závažným ochorením,

• osoby s duševnými poruchami,

• osoby, ktoré boli podrobené mučeniu, znásilnené alebo vystavené iným závažným podobám 
psychologického, fyzického alebo sexuálneho násilia,

• osoby, ktoré sa identifikujú ako lesby, gejovia, bisexuálne, transrodové a/alebo intersexuálne osoby 
(LGBTI),

• osoby s osobitnými potrebami s ohľadom na pohlavie.

Ak si nie ste istý/á, či určité skutočnosti súvisia s určitými osobitnými potrebami, mali by ste získať ďalšie 
údaje o možnej zraniteľnosti. Myslite na to, že vašou zodpovednosťou nie je identifikovať konkrétne 
osobitné potreby, ktoré by žiadateľ mohol mať. Vašou úlohou je získať údaje o možných potrebách tak, 
aby žiadateľ mohol byť čo najskôr v rámci azylového procesu postúpený do ďalšieho procesu identifikácie 
a na poskytnutie primeranej pomoci. 
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Súvisiaci nástroj úradu EASO
Hlavným cieľom nástroja IPSN úradu EASO je zjednodušiť včasnú identifikáciu osôb s osobitnými 
procesnými potrebami a/alebo potrebami pri prijímaní. Tento nástroj môže byť použitý v ktorejkoľvek 
fáze azylového procesu aj počas registrácie a podávania žiadostí o medzinárodnú ochranu. Nástroj IPSN 
je praktický podporný nástroj pre pracovníkov zapojených do konania azylového procesu a prijímania 
a nepredpokladá odborné poznatky z oblasti medicíny, psychológie alebo iných predmetov mimo 
azylového procesu.

Nástroj IPSN je dostupný v mnohých jazykoch EÚ a mimoeurópskych jazykoch na webovom sídle úradu 
EASO.

Poskytovanie okamžitej podpory
Ak sa počas fázy registrácie identifikuje osobitná potreba, mali by ste okamžite zmeniť svoj štýl 
komunikácie a primerane prispôsobiť používanie jazyka a tempo. Môže byť potrebné spomaliť, zopakovať 
poskytnutú informáciu a/alebo vysvetliť informácie inými slovami tak, aby boli pochopené. V prípade 
potreby by ste takisto mali umožňovať krátke prestávky.

Ak sú už zavčasu zjavné náznaky konkrétnej zraniteľnosti a je to možné, naplánujte registračný pohovor 
so špecializovaným pracovníkom alebo v prípade potreby vymeňte registračného pracovníka a/alebo 
tlmočníka.

V prípade potreby môžete prijať príslušné logistické opatrenia na zabezpečenie toho, že miesto podania 
žiadosti je žiadateľovi prístupné vzhľadom na jeho konkrétne osobitné potreby. Zariaďte na registráciu 
a podanie žiadosti vhodnú miestnosť tak, aby bola zabezpečená dôvernosť a neboli ste vyrušovaní, 
a v prípade potreby zariaďte možnosť prítomnosti ďalších ľudí.

Nezabudnite žiadateľa počas registrácie a podávania žiadosti uistiť, že so všetkými tvrdeniami, 
podpornými dokumentmi a inými údajmi získanými na podporu žiadosti sa bude zaobchádzať dôverne. 
Dôsledne dodržiavajte zásadu dôvernosti vo všetkej komunikácii týkajúcej sa žiadateľovho spisu, a to aj 
s potenciálnymi rodinnými príslušníkmi žiadateľa, ktorí nemusia o osobitných potrebách žiadateľa vedieť.

Poskytujte žiadateľom informácie spôsobom, ktorý zohľadňuje ich osobitné potreby, ktoré môžu zahŕňať 
ich schopnosť počuť, vidieť alebo rozumieť, okrem toho zohľadnite ich vek, pohlavie a kultúrne pomery. 
Váš spôsob komunikácie, materiály na poskytovanie informácií a informačné prostriedky, ktoré máte 
k dispozícii, by mali byť prispôsobené osobitnej potrebe žiadateľa.

Nezabudnite zabezpečiť, aby dospelé závislé osoby mali príležitosť podať samostatnú žiadosť o 
medzinárodnú ochranu a aby žiadateľ poskytol informovaný súhlas s podaním žiadosti v jeho mene, ak si 
neželá podať samostatnú prihlášku.

Viac informácií o poskytovaní okamžitej podpory maloletým osobám bez sprievodu nájdete v  kapitole V, 
oddiele C „Maloleté osoby bez sprievodu“.

Postúpte žiadateľa na ďalšie posúdenie a/alebo poskytnutie podpory.
Ak bol identifikovaný žiadateľ s osobitnými procesnými potrebami alebo osobitnými potrebami pri 
prijímaní, mali by ste ho postúpiť na ďalšie posúdenie a/alebo poskytnutie podpory.

https://ipsn.easo.europa.eu/sk
https://ipsn.easo.europa.eu/sk
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Druh poskytovanej podpory môže zahŕňať široké spektrum opatrení, v závislosti od identifikovanej 
zraniteľnosti a vnútroštátneho usporiadania.

Po identifikácii existencie osobitných potrieb žiadateľa je potrebné vykonať tieto kroky.

1.  Zaznamenajte osobitnú potrebu (osobitné potreby) vrátane akýchkoľvek náznakov zraniteľnosti, 
v osobnom spise žiadateľa v súlade s vnútroštátnymi postupmi. Komunikujte tieto informácie 
príslušným zainteresovaným stranám, aby sa poskytli potrebné záruky a podpora.

  Osvedčeným postupom azylových a prijímacích orgánov je navzájom si poskytovať akékoľvek pozorovania 
týkajúce sa zraniteľnosti žiadateľa. Mali by však byť zasadené do príslušného kontextu, aby sa zabezpečilo, 
že informácia je objektívna a neutrálna, ako aj to, že dôvernosť a súkromie žiadateľa sa rešpektuje.

2.  V závislosti od usporiadania v jednotlivých štátoch a osobitných potrieb žiadateľa zvážte tieto 
opatrenia týkajúce sa poskytovania informácií, postúpenia na poskytnutie podpory a označovania 
relevantných informácií pre rozhodujúci orgán.

 Pokiaľ ide o žiadateľa

 κ Poskytnite informácie o príslušnej pomoci vrátane právnej pomoci, relevantných podporných 
skupín, lekárskej starostlivosti, službách pre ľudí so zdravotným postihnutím a iných 
špecializovaných služieb.

 κ Potvrďte, že osoba vie, ako získať prístup k službám, na ktoré ste ju odkázali.

 Pokiaľ ide o rozhodujúci orgán

 κ Označte akékoľvek osobitné potreby, ktoré ste spozorovali, a poskytnite podrobnosti o 
skutočnostiach poukazujúcich na zraniteľnosti a akékoľvek podporné doklady týkajúce sa týchto 
potrieb.

 κ Označte, že môže byť potrebné začatie ďalšieho posúdenia zraniteľnosti, aby bolo možné 
žiadateľovi poskytnúť príslušnú podporu počas azylového procesu.

 κ Označte možnú podporu prispôsobenia postupov, napríklad predĺžené lehoty, osobitné 
podmienky pre osobný pohovor a/alebo potreba podpory zo strany odborníka.

 κ Označte možnú potrebu uprednostnenia konania o posúdení žiadosti.

 κ Označte možnosť zváženia neuplatnenia konaní na hraniciach/zrýchlených konaní, ak nemôže byť 
poskytnutá primeraná podpora.

 Pokiaľ ide o prijímacie orgány alebo zainteresované strany

 κ Označte, že môže byť potrebné začať ďalšie posúdenie zraniteľnosti, aby bolo možné žiadateľovi 
poskytnúť príslušnú podporu, pokiaľ ide o podmienky prijímania.

 κ Označte okolnosti týkajúce sa zlúčenia rodín a/alebo osobitných potrieb žiadateľa pre príslušné 
zainteresované osoby, aby sa prípadne zabezpečili primerané podmienky.
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 Pokiaľ ide o zodpovedný orgán alebo poskytovateľa služieb

 κ Postúpte žiadateľa na poskytnutie dostupnej pomoci, ak je to potrebné a žiadateľ s tým súhlasí.

 κ V prípade potreby zariaďte, aby bol žiadateľ postúpený do vnútroštátneho referenčného 
mechanizmu pre obete obchodovania s ľuďmi pri prísnom dodržaní vnútroštátnych usmernení.

 κ Označte potrebu vymenovať zástupcu v prípade mentálneho postihnutia alebo iných problémov 
súvisiacich so zdravím , ako sú príp. závažné duševné choroby.

3.  Žiadatelia so závažnými zdravotnými problémami (vrátane závažných duševných problémov), tehotné/
dojčiace ženy, bezprostredne ohrozené obete obchodovania s ľuďmi a deti bez sprievodu alebo 
odlúčené deti si vyžadujú osobitnú pozornosť a je potrebné ich okamžite postúpiť na vykonanie 
následných opatrení v týchto situáciách.

 κ Bezprostredné bezpečnostné problémy. Okamžite sa spojte s orgánmi presadzovania práva, ak 
máte naliehavé obavy, že žiadateľ by si mohol ublížiť alebo ohrozovať ľudí okolo seba vrátane 
rodinných príslušníkov.

 κ Naliehavé zdravotné potreby. V prípade naliehavých potrieb týkajúcich sa fyzického alebo 
duševného zdravia žiadateľa okamžite privolajte sanitku.

 κ Naliehavá potreba ochrany dieťaťa. Ak máte naliehavé obavy týkajúce sa blaha dieťaťa, 
okamžite kontaktujte orgány presadzovania práva.

 κ Osobitné obavy o bezpečnosť v prípade obetí obchodovania s ľuďmi. Okamžite sa spojte 
s orgánmi presadzovania práva, ak máte akékoľvek obavy o bezpečnosť žiadateľa, aby ste 
zabezpečili, že je chránený, príp. aby bol zadržaný obchodník s ľuďmi.

Zvážte poskytnutie logistickej podpory žiadateľovi na uľahčenie bezprostredných ďalších krokov po 
registrácii vrátane zabezpečenia bezpečného priestoru, v ktorom by mohol počkať na príchod príslušných 
orgánov, súkromného priestoru na poskytnutie naliehavej lekárskej starostlivosti alebo dopravy.

C. Maloleté osoby bez sprievodu

Definícia

Maloletá osoba bez sprievodu je maloletá osoba, ktorá prichádza na územie krajín EÚ+ bez sprievodu 
dospelej osoby, ktorá je za ňu zodpovedná podľa zákona alebo praxe dotknutej krajiny EÚ+, pokým nie je 
skutočne prevzatá do starostlivosti takejto osoby. Patrí sem aj maloletá osoba, ktorá je ponechaná bez 
sprievodu potom, ako vstúpila na územie členských štátov [článok 2 písm. l) KS a článok 2 písm. e) RCD].

V APD ako aj RCD sa stanovujú osobitné záruky na zabezpečenie toho, aby maloleté osoby bez sprievodu 
mohli využívať svoje práva a plniť si povinnosti v kontexte azylu (článok 24 RCD a článok 25 APD).

Mali by sa čo najskôr prijať opatrenia na zabezpečenie toho, že príslušný orgán vymenuje zástupcu, ktorý 
bude pomáhať maloletej osobe bez sprievodu a zastupovať ju v azylovom procese, aby boli zabezpečené 
najlepšie záujmy dieťaťa a v prípade potreby uplatňovaná právna spôsobilosť dieťaťa. Vymenuje sa 
oprávnený zástupca na zabezpečenie toho, že sú plne zohľadnené najlepšie záujmy dieťaťa vrátane 
právnych, sociálnych, zdravotných a psychologických potrieb dieťaťa počas celého azylového procesu 
a až kým sa pre dieťa nenájde trvalé riešenie. Zástupcu (označovaný aj ako „opatrovník“) si netreba 
zamieňať s poskytovateľmi právnej pomoci/právnym poradcom alebo právnikom. Zástupcu by orgány 
mali vymenovať čo najskôr. Znamená to, že v ideálnom prípade je zástupca už prítomný počas procesu 

https://ipsn.easo.europa.eu/easo-tool-identification-persons-special-needs
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registrácie žiadosti o medzinárodnú ochranu, aby zohľadnil najlepšie záujmy dieťaťa už v počiatočných 
fázach konania. V niektorých krajinách EÚ+ je prítomnosť zástupcu predpokladom podania žiadosti (29).

Hoci dieťa prišlo bez sprievodu, môže mať rodinných príslušníkov, ktorí sa už nachádzajú v inej krajine 
EÚ+. Malo by sa preto zohľadniť, ak dieťa už má rodinných príslušníkov, súrodencov alebo iných 
príbuzných, ktorí sa môžu o dieťa postarať a ktorí sa oprávnene zdržiavajú v inej krajine EÚ+. Ak je to tak, 
môže sa uplatňovať dublinské nariadenie III, za predpokladu, že presun je v najlepšom záujme dieťaťa. 
Dieťa okrem toho mohlo byť odlúčené od rodinných príslušníkov počas cestovania do krajiny EÚ+ a títo 
rodinní príslušníci môžu byť ešte len na ceste na územie krajín EÚ+.

Keďže dieťa je vo svojej podstate zraniteľné, je veľmi dôležité, aby ste boli osobitne citlivý/á voči 
akýmkoľvek ďalším ukazovateľom osobitných potrieb. Tieto ukazovatele by mohli zahŕňať postoj a vzťahy 
daného dieťaťa k iným deťom a/alebo dospelým. Pozornosť by sa mala venovať aj deťom so sprievodom, 
najmä ak existujú ukazovatele, že domnelí rodičia v skutočnosti nemusia byť naozaj rodičmi dieťaťa. 
Strach v prítomnosti dospelých oficiálne uvedených ako rodičov môže byť indíciou o obchodovaní s deťmi 
alebo o iných druhoch zneužívania. Je dôležité zohľadniť možnosť, že dieťa bolo vystavené iným formám 
psychologického, fyzického alebo sexuálneho násilia vrátane mrzačenia/obriezky ženských pohlavných 
orgánov.

Práva maloletých osôb bez sprievodu v kontexte azylu

V úlohe registračného úradníka budete zohrávať ústrednú úlohu pri včasnom uplatňovaní (ďalej 
uvedených) práv dieťaťa vďaka identifikácii maloletých osôb a ich osobitných potrieb.

Práva vo všeobecnom kontexte azylu

• Mať na zreteli najlepšie záujmy dieťaťa pri akýchkoľvek opatreniach, ktoré sa ho týkajú, vrátane 
opatrení verejných orgánov a súkromných inštitúcií [článok 25 ods. 6 APD, článok 20 ods. 5 KS, 
článok 23 ods. 1 RCD, článok 24 ods. 2 Charty základných práv EÚ a článok 3 ods. 1 Dohovoru 
o právach dieťaťa].

• Slobodné vyjadrovanie názorov a zohľadnenie týchto názorov podľa veku a vyspelosti dieťaťa, 
pokiaľ ide o záležitosti, ktoré sa ho týkajú [článok 23 ods. 2 písm. d) RCD, článok 24 ods. 1 
Charty základných práv EÚ a článok 12 Dohovoru o právach dieťaťa].

Práva súvisiace s konaním o posúdení žiadosti

• Vymenovanie právneho zástupcu/opatrovníka čo možno najskôr (článok 25 ods. 1 APD).
• Bezplatné poskytovanie právnych a procesných informácií maloletej osobe bez sprievodu a jej 

zástupcovi (článok 25 ods. 4 APD).
• Identifikácia všetkých požadovaných osobitných procesných záruk v prípade maloletých osôb (článok 

24 APD).

(29) Správa úradu EASO o azylových procesoch týkajúcich sa detí, Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, Luxemburg, 2019. 

https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO-Report-asylum-procedures-for-children-SK.pd
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• Možnosť uprednostnenia posúdenia žiadostí o azyl maloletých osôb bez sprievodu [článok 31 
ods. 7 písm. b) APD].

• Vyhľadávanie rodinných príslušníkov a zlúčenie rodiny vrátane zohľadnenia skutočnosti, že rodinní 
príslušníci sa môžu v čase príchodu nachádzať v členských štátoch [článok 31 ods. 5 KS a článok 23 
ods. 2 písm. a) RCD].

Práva súvisiace s podmienkami prijímania

• Posúdenie osobitných potrieb maloletej osoby bez sprievodu pri prijímaní vrátane postúpenia 
na takéto posúdenie pri registrácii (článok 22 RCD).

• Zohľadnenie bezpečnosti a ochrany, najmä ak existuje riziko akéhokoľvek zneužívania vrátane 
toho, že osoba mohla byť obeťou obchodovania s ľuďmi [článok 23 ods. 2 písm. c) RCD].

• Prístup k rehabilitačným službám a vhodnej psychologickej zdravotnej starostlivosti pre obete 
akéhokoľvek zneužívania (článok 23 ods. 4 RCD).

• Ochrana a starostlivosť potrebná pre blaho a sociálny rozvoj maloletej osoby pri osobitnom 
zohľadnení jej osobnej situácie (odôvodnenie 33 APD, článok 23 ods. 2 RCD, článok 24 ods. 1 
Charty základných práv EÚ a článok 3 ods. 2 Dohovoru o právach dieťaťa).

• Prístup k vzdelávaciemu systému za podobných podmienok ako štátni príslušníci (článok 14 
RCD)

Identifikácia maloletých osôb bez sprievodu

Indície pri identifikácii žiadateľa ako maloletej osoby
Tieto náležitosti môžu byť relevantné pri identifikácii žiadateľa ako maloletej osoby.

Dokumenty (napr. doklady o totožnosti) môže predložiť žiadateľ, iná osoba v mene žiadateľa alebo ich 
môžu získať orgány od poskytovateľov služieb a iných orgánov.

Vyhlásenia žiadateľa, vlastné vyhlásenia o veku a rodinných väzbách a vyhlásenia iných ľudí sú tu 
takisto užitočné. Akékoľvek iné osoby (napr. rodinní príslušníci, učitelia, sociálni pracovníci a pracovníci 
pobytového tábora) môžu poskytnúť informácie o veku žiadateľa, jeho iných rodinných príslušníkoch 
a dodatočných osobitných potrebách.

Vaše pozorovania by mohli byť relevantné pri identifikácii maloletých osôb. Je potrebné byť opatrný/á, 
ak sa vaše pozorovania nezhodujú s možnými dôkazmi predloženými v žiadateľovom prípade (vrátane 
tvrdení žiadateľa). Žiadateľ môže tvrdiť, že je dospelý (napr. pokiaľ ide o sobáš alebo obchodovanie 
s ľuďmi), napriek tomu, že je maloletý. Ak sa takéto obavy vyskytnú, mali by ste ich označiť alebo v súlade 
s vnútroštátnymi postupmi preskúmať náležitosti súvisiace s vekom žiadateľa.

Spoločné databázy, napríklad Schengenský informačný systém, Eurodac, VIS alebo databáza 
odcudzených a stratených cestovných dokladov Interpolu, môžu obsahovať informácie o veku žiadateľa.

Z iných dôkazov (napr. fotografie) môžu vyplynúť skutočnosti poukazujúce na vek žiadateľa. Je 
dôležité zaznamenať všetky dokumenty, ktoré žiadateľ predloží na zdôvodnenie žiadosti. Z niektorých 
dokumentov (napr. školské záznamy, očkovacie preukazy a iné zdravotné záznamy) môže vyplývať 
skutočnosť poukazujúca na odhadovaný vek žiadateľa, hoci nemusia obsahovať žiadny priamy odkaz 
na vek.
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Posudzovanie veku (v prípade, že uvádzaný vek je sporný)
Posudzovanie veku je proces, ktorým sa orgány snažia odhadnúť chronologický vek alebo vekové rozpätie 
osoby s cieľom určiť, či je daná osoba dieťa alebo dospelá osoba.

Posudzovanie veku by sa nemalo uskutočňovať rutinne. Takéto posúdenia by sa mali uskutočňovať len 
v prípadoch opodstatnených obáv [napr. ak chýba platná dokumentácia alebo ak vek, ktorý žiadateľ 
udáva (vo svojich tvrdeniach), nie je podporený dôkazmi, ktoré orgány získali, alebo je v rozpore s 
viacerými náležitosťami týchto dôkazov].

Posudzovanie veku by sa malo vykonať pri zohľadnení najlepšieho záujmu dieťaťa. Malo by zahŕňať 
holistický a multidisciplinárny prístup pri náležitom rešpektovaní ľudskej dôstojnosti. V procese 
posudzovania veku sa uplatňuje viacero procesných záruk vrátane zásady dôvernosti a práva žiadateľa 
dostávať jeho veku primerané informácie.

Posudzovanie veku by sa malo vykonávať čo najmenej invazívnym spôsobom. Uprednostňovať by sa mali 
nelekárske metódy, ktoré zahŕňajú pohovory na posúdenie veku.

Pohovor o posudzovaní veku by uskutočňovali predovšetkým úradníci azylových orgánov, ktorí majú 
skúsenosti s pohovormi s deťmi v azylovom procese a sú oboznámení s informáciami o krajine pôvodu. 
Tieto pohovory zahŕňajú získanie a analýzu výpovede jednotlivca, ktorého vek je sporný. Počas 
pohovoru sa osoba vedúca pohovor pokúsi o rekonštrukciu chronologickej následnosti udalostí v živote 
dieťaťa s cieľom vydedukovať alebo odhadnúť vek dieťaťa. Užitočným nástrojom, ktorý môže pomôcť 
pracovníkom, žiadateľovi alebo rodinným príslušníkom odhadnúť dátum narodenia dieťaťa, je miestny 
kalendár udalostí (špeciálny kalendár s dátumami významných udalostí pre konkrétnu zemepisnú 
oblasť) v kombinácii s „otázkami predtým a potom“ (zameranými na identifikovanie dvoch známych 
udalostí, jednej, ktorá sa konala pred, a jednej, ktorá sa konala po narodení dieťaťa). Pred začiatkom 
pohovoru poskytne osoba vedúca pohovor relevantné informácie jednoduchým spôsobom (napr. účel 
pohovoru, úloha zapojených a prítomných osôb, a dôvody, prečo sa udávaný vek spochybňuje). Ak je 
záver vyplývajúci z posúdenia v rozpore s vekom, ktorý udáva žiadateľ, prostredníctvom tlmočníka a za 
prítomnosti zástupcu/opatrovníka/advokáta dieťaťa sa musia jasne vysvetliť dôvody.

Počas celého procesu posudzovania veku by sa mal aplikovať prístup v pochybnostiach v prospech žiadateľa 
a žiadateľ by sa mal považovať za dieťa a malo by sa s ním zaobchádzať ako s dieťaťom, kým je jeho vek 
nejasný, a to aj počas procesu posudzovania jeho veku. Prístup v pochybnostiach v prospech žiadateľa je 
kľúčovou procesnou zárukou, ktorá sa uplatňuje čo možno najvšeobecnejšie v záležitostiach týkajúcich sa 
maloletých osôb bez sprievodu, ktoré pravdepodobne nebudú mať listinné dôkazy o svojom veku.

Identifikácia dieťaťa ako maloletej osoby bez sprievodu
Dieťa je možné identifikovať ako maloletú osobu bez sprievodu na základe jeho vlastných tvrdení.

V niektorých prípadoch, a najmä v prípadoch obchodovania s ľuďmi, však dieťa môže byť bez sprievodu, 
hoci je prezentované ako súčasť rodiny.

Ak existujú pochybnosti o povahe vzťahu medzi dieťaťom a dospelými, ktorí sa oficiálne prezentujú ako 
rodičia alebo opatrovatelia, je potrebné starostlivo posúdiť charakter a dĺžku ich vzťahu. Toto posúdenie 
môže zahŕňať samostatný pohovor s dieťaťom a dospelými o životných podmienkach dieťaťa v krajine 
pôvodu alebo v krajine, v ktorej dieťa vyrástlo. V závislosti od veku dieťaťa môže pohovor obsahovať 
otázky týkajúce sa napríklad školy, ktorú dieťa navštevuje, farby jeho izby alebo jeho obľúbených hračiek.
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Súvisiaci nástroj úradu EASO 

Praktická príručka úradu EASO o posudzovaní veku (druhé vydanie) obsahuje usmernenia týkajúce 
sa zohľadňovania najlepších záujmov dieťaťa pri posudzovaní potreby preskúmania jeho veku. 
Poskytuje aj usmernenia pre úradníkov, ktorí pripravujú a vykonávajú posudzovania veku na základe 
holistického a multidisciplinárneho prístupu, pričom osobitná pozornosť sa venuje potrebám 
a okolnostiam žiadateľa. V príručke sa poskytujú praktické informácie o okolnostiach, procesných 
zárukách a metódach posudzovania veku.

Preklady tejto príručky sú k dispozícii na webovom sídle úradu EASO.

Súvisiaci nástroj úradu EASO

Praktickú príručku k posudzovaniu veku dopĺňajú animované videá.

Animované video o posúdení veku pre pracovníkov je určené pre prijímacích a azylových úradníkov, 
úradníkov v oblasti migrácie a presadzovania práva, sociálnych pracovníkov, rádiológov, pediatrov, 
prokurátorov a iné zainteresované strany. Zrozumiteľným spôsobom predstavuje kľúčové prvky 
usmernenia a potrebné záruky na zabezpečenie primeraného a spoľahlivého posudzovania veku. 
Video je dostupné v rôznych jazykoch na webovom sídle úradu EASO.

Animované video o posúdení veku pre deti je určené na informovanie detí a mladých ľudí o tom, 
čo môžu očakávať v prípade, že budú vyzvaní, aby podstúpili posúdenie veku. Video je dostupné 
v rôznych jazykoch na webovom sídle úradu EASO.

Podávanie žiadosti maloletej osoby bez sprievodu (30)

Orgány pracujúce s maloletými osobami bez sprievodu majú mať náležitú odbornú prípravu týkajúcu sa 
osobitných potrieb detí. Osvedčeným postupom je mať k dispozícii dostatočný počet špecializovaných 
registračných pracovníkov na vykonávanie podávania žiadostí maloletých osôb bez sprievodu. Pri 
podávaní žiadosti maloletej osoby bez sprievodu je potrebné zvážiť tieto opatrenia.

• Ak k tomu ešte nedošlo, zariaďte vymenovanie zástupcu v súlade s vnútroštátnymi postupmi alebo 
označte prípad pre príslušného kolegu, ktorý to zariadi.

Informujte dieťa o jeho práve na zástupcu a o úlohe zástupcu. Zahŕňa to zabezpečenie najlepších 
záujmov dieťaťa vrátane toho, aby sa ich právnym, sociálnym, zdravotným a psychologickým 
potrebám venovala príslušná pozornosť počas azylového procesu alebo kým sa pre dieťa nenájde 
trvalé riešenie. Ak identifikujete maloletú osobu bez sprievodu, informujte príslušné orgány 
v súlade s vnútroštátnymi postupmi tak, aby mohol byť čo najskôr vymenovaný zástupca žiadateľa.

• Dieťaťu a zástupcovi poskytnite informácie o azylovom procese a dostupnú podporu.

Informácie je potrebné poskytnúť pri zohľadnení potrieb dieťaťa a jeho vyspelosti. Tieto metódy 
môžu zahŕňať použitie zjednodušeného jazyka, zopakovanie informácií s použitím iných slov, 

(30) Ďalšie informácie o ukazovateľoch a podporných opatreniach nájdete v nástroji IPSN úradu EASO.

https://euaa.europa.eu/sk/publications/prakticka-prirucka-o-posudzovani-veku
https://euaa.europa.eu/practical-tools-and-guides
https://euaa.europa.eu/practical-tools-and-guides
https://euaa.europa.eu/practical-tools-and-guides
https://ipsn.easo.europa.eu/


Séria praktických príručiek | Registrácia: Podávanie žiadostí o medzinárodnú ochranu

61

požiadanie dieťaťa, aby zopakovalo informácie, ktoré ste mu poskytli, aby bolo jasné, že im 
rozumelo, a použitie odlišných materiálov, napr. komiksy a videá (31).

• V závislosti od vnútroštátneho usporiadania poskytnite informácie o prístupe k dostupnej právnej 
pomoci.

Informujte dieťa, že okrem zástupcu má k dispozícii aj právne poradenstvo. Poskytnite informácie 
o tom, ako sa obrátiť na poskytovateľov právnej pomoci vrátane UNHCR a relevantných organizácií 
občianskej spoločnosti.

• Vyzvite dieťa, aby vyjadrilo svoje názory k akýmkoľvek záležitostiam, ktoré sa ho týkajú.

Na zabezpečenie toho, že deti môžu vyjadrovať svoje názory slobodne a že sa ich názory 
zohľadňujú v súlade s ich vekom a vyspelosťou, nabádajte žiadateľov, aby vyjadrovali svoje názory 
a myšlienky vlastnými slovami. Dbajte na to, aby ste zaznamenali to, čo žiadateľ povedal, bez toho, 
aby ste sa snažili interpretovať, čo tým mohol myslieť. Nabádaním detí, aby slobodne vyjadrovali 
svoje myšlienky od začiatku procesu, pomáhate budovať dôveru v azylové orgány, ktoré 
zabezpečujú aj konanie o posúdení žiadosti.

• Označte potrebu osobitných procesných záruk pre rozhodujúci orgán.

Spolu so skutočnosťou, že dieťa je bez sprievodu, označte aj akékoľvek iné procesné potreby, ktoré 
si všimnete, napríklad skutočnosti poukazujúce na problémy v oblasti duševného zdravia alebo 
traumatické zážitky z minulosti. Zaznamenajte vaše pozorovania vo formulári o registrácii a označte 
ich pre rozhodovací orgán.

• Postúpte dieťa na ďalšie posúdenie osobitných procesných potrieb.

Aby boli najlepšie záujmy dieťaťa prvoradé vo všetkých fázach azylového procesu, postúpte dieťa 
na ďalšie posúdenie procesných potrieb. Toto ďalšie posúdenie sa vykonáva multidisciplinárne, 
pri zapojení špecialistov, ktorým bola poskytnutá relevantná odborná príprava na prácu s deťmi 
v rámci rozhodujúceho orgánu alebo ktorí zastupujú iné relevantné orgány, v závislosti od vašich 
vnútroštátnych postupov.

• Postúpte dieťa na posúdenie osobitných potrieb pri prijímaní.

Zabezpečte ubytovanie dieťaťa vo vhodnom zariadení. Vhodnými zariadeniami by mohol byť 
pobyt s dospelým príbuzným alebo pestúnskou rodinou alebo pobyt v pobytovom tábore 
s osobitnými pravidlami pre maloleté osoby alebo iné ubytovanie vhodné pre maloleté osoby. 
Ak okrem toho, že dieťa je maloletou osobou bez sprievodu, identifikujete ďalšie zraniteľnosti, 
napríklad skutočnosti poukazujúce na problémy v oblasti zdravia alebo duševného zdravia, alebo 
traumatické zážitky z minulosti, postúpte žiadateľa na posúdenie/monitorovanie osobitných 
potrieb pri prijímaní (32).

(31) Ďalšie informácie o poskytovaní informácií deťom nájdete v dokumente Rady Európy, Ako vhodne poskytovať informácie 
migrujúcim deťom: Príručka pre pracovníkov v prvej línii, Štrasburg, 2018. 

(32) Ďalšie informácie nájdete v Usmerneniach EASO k podmienkam prijímania pre maloleté osoby bez sprievodu: prevádzkové 
normy a ukazovatele, Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, Luxemburg, 2018. 

https://rm.coe.int/how-to-convey-child-friendly-information-to-children-in-migration-a-ha/1680902f91
https://rm.coe.int/how-to-convey-child-friendly-information-to-children-in-migration-a-ha/1680902f91
https://rm.coe.int/how-to-convey-child-friendly-information-to-children-in-migration-a-ha/1680902f91
https://euaa.europa.eu/publications/guidance-reception-conditions-unaccompanied-children
https://euaa.europa.eu/publications/guidance-reception-conditions-unaccompanied-children
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• Venujte pozornosť akýmkoľvek rodinným príslušníkom dieťaťa, ktorí sa nachádzajú v niektorej 
z krajín EÚ+.

Zvážte možnosť, že maloletá osoba bez sprievodu môže mať rodinných príslušníkov alebo 
príbuzných, ktorí sa už nachádzajú v krajine alebo inej krajine EÚ+. Podobne zvážte možnosť, že 
dieťa bolo odlúčené od rodinných príslušníkov pri cestovaní. Zaznamenajte tieto úvahy v spise 
žiadateľa a označte ich pre rozhodujúce a prijímacie orgány. Nezabudnite označiť tieto úvahy pre 
vnútroštátnu dublinskú jednotku, ak táto jednotka nie je súčasťou rozhodujúceho orgánu.

• V prípade potreby postúpte dieťa na vyhľadávanie rodinných príslušníkov.

Pri zaznamenávaní osobných údajov rodinných príslušníkov alebo príbuzných sa takisto spýtajte na 
ich kontaktné údaje a súčasnú adresu na účely vyhľadávania rodinných príslušníkov. Ak dieťa tieto 
informácie poskytne, môžete ich označiť pre rozhodujúci orgán a /alebo prijímací orgán, v súlade 
s vnútroštátnym postupom (33).

• Zohľadnite všetky úvahy, ktoré si vyžadujú okamžité postúpenie.

Nezabudnite postúpiť všetky naliehavé potreby, napríklad závažné zdravotné problémy alebo 
bezprostredné otázky bezpečnosti, napríklad situácie obchodovania s ľuďmi, na poskytnutie 
podpory, ktorá sa poskytuje bezprostredne po registrácii pomocou postúpenia v súlade 
s vnútroštátnym postupom. 

Body, na ktoré treba pamätať

Možné prípady podľa dublinského nariadenia.

• V dublinskom nariadení III sa stanovuje mechanizmus na zabezpečenie toho, že žiadosť 
o medzinárodnú ochranu bude preskúmaná len jednou krajinou EÚ+. Stanovujú sa v nej kritéria 
na posúdenie toho, či sa na žiadateľa môže vzťahovať dublinské konanie.

• Vašou úlohou je aktívne vyhľadávať v tvrdeniach žiadateľa, podporných dokladoch alebo 
informáciách dostupných v rôznych databázach akékoľvek skutočnosti poukazujúce na kritériá 
uvedené v dublinskom nariadení III.

• Vašou úlohou je poskytnúť žiadateľovi základné informácie o dublinských kritériách, aby ste mu 
pomohli pri poskytovaní všetkých relevantných informácií.

• Prípady žiadateľov, na ktoré by sa mohlo vzťahovať dublinské konanie – aj keď ukazovatele nie 
sú jednoznačné ani zjavné – by sa mali čo najskôr postúpiť dublinskému stredisku. Dôvodom je 
skutočnosť, že dublinské konanie je potrebné vykonať v krátkych lehotách na začiatku azylového 
procesu.

Zraniteľní žiadatelia.

• Vaša úloha registračného pracovníka je kľúčová pri čo najskoršej identifikácii žiadateľov 
s osobitnými procesnými potrebami a/alebo potrebami pri prijímaní. Je to potrebné na 
zabezpečenie toho, aby žiadateľom bola poskytnutá primeraná podpora, aby mohli využívať 
svoje práva a plniť si povinnosti.

(33) Ďalšie informácie o vyhľadávaní rodinných príslušníkov nájdete v Praktickej príručke úradu EASO o vyhľadávaní rodinných 
príslušníkov, Valleta, 2016. 

https://euaa.europa.eu/publications/practical-guide-family-tracing
https://euaa.europa.eu/publications/practical-guide-family-tracing
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• Mali by ste iniciatívne pozorovať skutočnosti poukazujúce na osobitné potreby na základe 
vyjadrení a podporných dokumentov, ktoré predložil žiadateľ. Nezabudnite ďalej preskúmať 
takéto nepriame skutočnosti, napríklad vyplývajúce zo správania, emócií alebo myšlienkových 
pochodov žiadateľa.

• Vašou úlohou je takisto poskytnúť okamžitú podporu žiadateľovi počas registrácie, aby sa mu 
zjednodušilo predkladanie relevantných informácií. Príslušné metódy zahŕňajú prispôsobenie 
vášho komunikačného štýlu situácii, poskytnutie ubezpečenia o dôvernosti, poskytovanie 
informácií spôsobom zohľadňujúcim osobitné potreby, vykonanie potrebných logistických 
príprav a naplánovanie registračného pohovoru so špecializovaným pracovníkom.

• V prípade potreby by ste skutočnosti poukazujúce na osobitné potreby mali zaznamenať 
v spise žiadateľa a poskytnúť túto informáciu relevantným zainteresovaným osobám, poskytnúť 
informácie žiadateľovi o relevantnej dostupnej pomoci a postúpiť žiadateľa na poskytnutie 
pomoci alebo ďalšie posúdenie osobitných potrieb.

Maloleté osoby bez sprievodu.

• Maloletá osoba bez sprievodu je maloletá osoba, ktorá prichádza na územie krajín EÚ+ bez 
sprievodu dospelej osoby, ktorá je za ňu zodpovedná podľa zákona alebo praxe dotknutej 
krajiny EÚ+, pokým nie je skutočne prevzatá do starostlivosti takejto osoby. Patrí sem aj 
maloletá osoba, ktorá je ponechaná bez sprievodu potom, ako vstúpila na územie členských 
štátov.

• Na zabezpečenie toho, že maloleté osoby bez sprievodu môžu využívať svoje práva a plniť svoje 
povinnosti, sa uplatňujú osobitné záruky.

• Príslušný orgán by čo najskôr mal vymenovať zástupcu, ktorý bude pomáhať maloletej 
osobe a zastupovať ju v azylovom procese, aby boli zabezpečené najlepšie záujmy dieťaťa 
a uplatňovaná právna spôsobilosť dieťaťa.

• Veľmi dôležité je byť obzvlášť vnímavý/á voči akýmkoľvek dodatočným ukazovateľom 
osobitných potrieb.

• Žiadateľ môže byť identifikovaný ako dieťa na základe analýzy dostupných dôkazov (doklady 
a vyhlásenia). V prípade závažných pochybností o uvádzanom veku je možné vykonať posúdenie 
veku.

• Pri podávaní žiadosti maloletej osoby bez sprievodu je potrebné zvážiť tieto opatrenia:
 o ak k tomu ešte nedošlo, zariaďte vymenovanie zástupcu,
 o dieťaťu a zástupcovi poskytnite informácie o azylovom procese a dostupnú podporu,
 o v závislosti od vnútroštátneho usporiadania poskytnite informácie o prístupe k dostupnej 

právnej pomoci,
 o vyzvite dieťa, aby vyjadrilo svoje názory k akýmkoľvek záležitostiam, ktoré sa ho týkajú,
 o označte potrebu osobitných procesných záruk pre rozhodujúci orgán,
 o postúpte dieťa na ďalšie posúdenie osobitných procesných potrieb,
 o postúpte dieťa na posúdenie osobitných potrieb pri prijímaní,
 o venujte pozornosť akýmkoľvek rodinným príslušníkom dieťaťa, ktorí sa nachádzajú 

v niektorej z krajín EÚ+,
 o v prípade potreby postúpte dieťa na vyhľadávanie rodinných príslušníkov,
 o pozorujte a označte všetky úvahy, ktoré si vyžadujú okamžité postúpenie.



Praktická príručka o registrácii | Podávanie žiadostí o medzinárodnú ochranu

64

VI. Doklad potvrdzujúci postavenie žiadateľa 
o medzinárodnú ochranu

A. Podrobnosti o doklade
Do 3 dní od podania žiadosti sa žiadateľovi musí bezplatne poskytnúť doklad alebo preukaz žiadateľa 
o azyl. Tento preukaz potvrdzuje postavenie tejto osoby ako žiadateľa o medzinárodnú ochranu 
a osvedčuje, že môžu zostať na území krajiny EÚ+, kým sa ich žiadosť posudzuje (pozri článok 6 ods. 
1 RCD) (34). Doklad môže obsahovať fotografiu tváre žiadateľa na účely identifikácie. Na zabránenie 
podvodom, ale aj na zabezpečenie toho, že fotografia je aktuálna a v dobrej kvalite, sa odporúča, aby 
fotografiu tváre žiadateľa vyhotovil vydávajúci orgán namiesto toho, aby jej predloženie vyžadoval od 
žiadateľa.

Tento doklad slúži ako dočasné osvedčenie pre žiadateľa na pobyt na území krajiny EÚ+, ako aj na 
preukázanie práv žiadateľa na využívanie ďalších práv poskytovaných žiadateľom o medzinárodnú 
ochranu. Dokladom sa však neosvedčuje totožnosť žiadateľa.

Doklad musí byť platný, kým je žiadateľ oprávnený zostať v krajine EÚ+. Obdobie platnosti uvedené 
v doklade nesmie zahŕňať celé obdobie posudzovania. Orgány musia prijať opatrenia, ktoré žiadateľovi 
umožnia jednoducho obnoviť platnosť dokladu. 

Informácie, ktoré by doklad mal obsahovať

V súlade s článkom 6 RCD by sa v doklade malo:
• uvádzať, že žiadateľ je žiadateľom o medzinárodnú ochranu,
• potvrdzovať, že žiadateľ má právo zostať v krajine EÚ+ počas konania o posúdení žiadosti,
• uvádzať meno žiadateľa,
• uviesť akékoľvek prípadné obmedzenie pohybu na území štátu.

Dodatočné informácie, ktoré by doklad mal obsahovať

V súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi by doklad mohol obsahovať:
• osobitné registračné číslo a/alebo číslo prípadu,
• fotografiu tváre,
• iné identifikačné údaje okrem mena žiadateľa, napríklad dátum a miesto narodenia,
• miesto bydliska a kontaktné údaje v hostiteľskej krajine,
• obdobie platnosti,
• dátum príchodu a/alebo dátum registrácie žiadosti,
• jedinečné sériové číslo dokladu,
• podpis žiadateľa,
• doklady totožnosti, ktoré žiadateľ vlastní,
• informácie o rodine alebo maloletých deťoch,

(34) Orgány sa môžu rozhodnúť nevydať žiadateľovi preukaz, ak je žiadateľ zaistený alebo počas posudzovania žiadosti 
o medzinárodnú ochranu podanej na hranici (článok 6 ods. 2 RCD).
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• jazyk konania alebo potreba tlmočenia v určitom jazyku,
• informácie o pracovnom povolení,
• vydávajúci orgán,
• dátum a miesto vydania.

S cieľom zabrániť falšovaniu dokladov sa odporúča, aby každý preukaz mal viditeľné a osobitné 
bezpečnostné prvky.

Osvedčený postup

S cieľom pomôcť žiadateľom a poskytovateľom služieb, aby boli plne informovaní o právach 
a výhodách žiadateľa, doplňte k dokladu informácie o nárokoch a výhodách žiadateľa.

Osvedčený postup
Zaveďte systém plánovania, ktorým sa zabezpečí, že žiadateľ je informovaný o dátume svojho 
osobného pohovoru na konci fázy podávania žiadosti. Dátum, čas a miesto pohovoru sa môže 
poskytnúť písomne, spolu s dokladom alebo preukazom žiadateľa.

Vďaka takémuto postupu je azylový proces pre žiadateľa transparentnejší a predvídateľnejší 
a pomáha udržať väzbu medzi žiadateľom a azylovým orgánom v tom zmysle, že žiadateľ neodíde 
z kancelárie bez informácie o dátume ďalšej fázy. Predíde sa tým aj problémom s pozvaním na 
osobný pohovor, ak by sa posielalo neskôr.

Keďže registráciu a posudzovanie prihlášky môžu vykonávať rôzne orgány, naplánovanie osobného 
pohovoru vo fáze podávanie žiadosti nemusí byť vždy možné. Alternatívou k naplánovaniu 
presného času osobného pohovoru sa žiadateľovi môže poskytnúť informácia o približnom 
čase, kedy sa predpokladá, že by sa pohovor mohol konať, na základe odhadov rozhodujúceho 
orgánu. Každopádne je nanajvýš dôležité zabezpečiť, aby žiadateľ dôveroval azylovému procesu 
a skutočnosti, že poskytované informácie sú spoľahlivé. 

B. Platnosť dokladov
Vo väčšine krajín EÚ+ sa preukaz žiadateľa vydáva na určité obdobie, po ktorom sa musí jeho platnosť 
obnoviť, ak je v tom čase žiadateľ stále oprávnený zostať v krajine. Žiadatelia musia byť informovaní 
o dôležitosti obnovenia platnosti tohto dokumentu a spôsobe jeho obnovenia. Pri obnove platnosti by sa 
nemali uplatňovať žiadne neprimerané administratívne požiadavky, aby obmedzenia platnosti dokladu 
počas trvania azylového procesu nijako negatívne neovplyvňovali schopnosť prístupu k určitým právam 
ani nepridávali dodatočné kroky. V závislosti od usporiadania v jednotlivých štátoch je možné zohľadniť 
tieto aspekty.

• Ak registrácia a podanie žiadosti prebiehajú oddelenie, je v čase registrácie možné vydať podobný 
dokument s platnosťou do dátumu podania žiadosti.

• Obdobie platnosti by mohlo byť prispôsobené podľa konkrétnych okolností procesu posúdenia, 
napríklad harmonogramom premiestnenia v rámci rozsahu pôsobnosti dublinského nariadenia 
III, zrýchlenému konaniu o posúdení žiadosti alebo predpokladanému času prijatia rozhodnutia 
o medzinárodnej ochrane v rámci bežného konania o posúdení žiadosti.



Praktická príručka o registrácii | Podávanie žiadostí o medzinárodnú ochranu

66

• Obnovenie platnosti dokladu je príležitosťou na kontakt so žiadateľom. Môže byť príležitosťou na 
aktualizáciu adries a kontaktných údajov žiadateľov, predloženie ďalších dokladov na podporenie 
ich žiadosti a položenie otázok súvisiacich s konaním.

• To, ako dlho bude trvať žiadateľovi, kým si obnoví platnosť dokladu, môže byť ukazovateľom 
pravdepodobnosti, či utečie. Obnovenie platnosti môže byť aj príležitosťou na opravu 
poskytnutých informácií alebo poskytnutie ďalších informácií žiadateľovi, ktorý z dôvodov mimo 
jeho kontroly zmeškal plánovaný osobný pohovor. Tieto informácie môžu zahŕňať spôsoby, akými 
žiadateľ môže vyjadriť svoj pretrvávajúci záujem o azylovom procese.

C. Poskytovanie informácií o doklade
Keď je žiadateľom poskytnutý doklad potvrdzujúci ich postavenie, mali by byť informovaní o:

• ich povinnosti mať tento doklad pri sebe po celý čas,

• krokoch, ktoré je potrebné podniknúť, ak sa dokument poškodí alebo stratí,

•  dôsledky neobnovenia platnosti dokladu podľa vnútroštátnych postupov, bez oprávnených 
dôvodov.

Body, na ktoré treba pamätať

• Každému žiadateľovi je potrebné poskytnúť doklad alebo preukaz žiadateľa o azyl do 3 dní po 
podaní jeho žiadosti. 

• Tento doklad potvrdzuje postavenie tejto osoby ako žiadateľa o medzinárodnú ochranu 
a osvedčuje, že môžu zostať na území krajiny EÚ+, kým sa ich žiadosť posudzuje.

• Žiadateľovi je potrebné poskytnúť doklad platný po celé obdobie posudzovania. V závislosti 
od vnútroštátnych postupov sa tento doklad môže poskytnúť len na určité časové obdobie 
a následne je potrebné jeho platnosť obnoviť.

• Mali by ste žiadateľom poskytnúť informácie o ich povinnosti mať doklad pri sebe po celý čas, 
o dobe platnosti dokumentu a následkoch prípadného neobnovenia platnosti dokladu.
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VII. Registrácia následných žiadosti
Definícia následných žiadostí (článok 2 písm. q) APD)
„Následná žiadosť“ znamená ďalšiu žiadosť o medzinárodnú ochranu podanú po prijatí konečného 
rozhodnutia o predchádzajúcej žiadosti, a to vrátane prípadov, keď žiadateľ svoju žiadosť výslovne 
vzal späť, a prípadov, keď rozhodujúci orgán po konkludentnom späťvzatí žiadosti túto žiadosť 
zamietol v súlade s článkom 28 ods. 1

Po zaregistrovaní novej žiadosti o medzinárodnú ochranu vždy nahliadnite do databázy, aby ste zistili, či 
žiadateľ už predtým podal akékoľvek iné žiadosti o medzinárodnú ochranu.

Ak z databázy vyplýva, že nejaká žiadosť už bola podaná a že konanie stále prebieha (t. j. nebolo prijaté 
žiadne konečné rozhodnutie), novú žiadosť by ste nemali zaregistrovať. Namiesto toho by ste mali 
informovať žiadateľa o možnosti predložiť nové skutočnosti alebo okolnosti ako súčasť už podanej 
žiadosti, za predpokladu, že je to podľa vnútroštátnych právnych predpisov možné. Tieto náležitosti 
možno predložiť orgánu, ktorý žiadosť spracúva (t. j. buď rozhodujúcemu orgánu, alebo súdu alebo 
súdnemu orgánu).

Ak bolo o predchádzajúcej žiadosti prijaté konečné rozhodnutie (buď zamietavé rozhodnutie, alebo 
rozhodnutie o udelení doplnkovej ochrany), nová žiadosť sa zaeviduje ako následná žiadosť.

V následnej žiadosti rozhodujúci orgán vykoná predbežné posúdenie, aby zhodnotil, či boli predložené 
alebo sa objavili nové náležitosti alebo zistenia a či tieto náležitosti významne zvyšujú pravdepodobnosť, 
že žiadateľ bude mať nárok na medzinárodnú ochranu. Vyhlásenia a listinné dôkazy poskytnuté 
žiadateľom pri registrácii sú dôležitými faktormi, ktoré prispievajú k predbežnému posúdeniu žiadosti. 
Je dôležité, aby boli všetky nové náležitosti a podporné dokumenty počas fázy registrácie dobre 
zaznamenané, pretože je možné, že na ďalšie preskúmanie následnej žiadosti sa osobný pohovor 
organizovať nebude (35).

V rámci predbežného posúdenia sa dospeje k záveru, že následná žiadosť sa považuje buď za prípustnú, 
alebo za neprípustnú. Ak nové náležitosti alebo iné zistenia významne zvýšia pravdepodobnosť, že 
žiadateľ získa medzinárodnú ochranu, žiadosť sa považuje za prípustnú a konanie o posúdení žiadosti 
bude pokračovať. Ak žiadateľ neposkytol žiadne takéto nové náležitosti alebo sa neobjavili žiadne takéto 
nové zistenia, žiadosť sa považuje za neprípustnú a konanie o posúdení žiadosti sa končí.

Vzhľadom na špecifiká postupu predbežného posúdenia by ste mali žiadateľovi poskytnúť tieto 
informácie:

• čo je následná žiadosť (t. j. že nejde o možnosť odvolať sa proti predchádzajúcemu rozhodnutiu, ale 
o príležitosť predložiť relevantné nové náležitosti),

• typ konania o posúdení žiadosti, ktorý sa má dodržať (vrátane predbežného posúdenia),

• čo znamenajú nové náležitosti a zistenia,

• ako a kde predkladať nové náležitosti a dokumenty a dokedy ich treba predložiť,

(35) V súlade s článkom 42 ods. 2 písm. b) APD „členské štáty môžu vo svojom vnútroštátnom práve stanoviť pravidlá 
o predbežnom posúdení… Tieto pravidlá môžu okrem iného: …povoliť vykonanie predbežného posúdenia výlučne na základe 
písomného podania bez osobného pohovoru“.
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• že žiadateľ musí poskytnúť podrobné informácie o tom, prečo nové náležitosti neboli predložené 
skôr, a ako v prípade potreby nové náležitosti súvisia s predchádzajúcou žiadosťou (žiadosťami),

• možnosť neabsolvovať nový osobný pohovor v závislosti od vnútroštátneho práva,

• ak je to možné, lehota pre konania o posúdení žiadosti v súlade s vnútroštátnym postupom.

Tlmočenie možno poskytnúť počas procesu registrácie a možno ho použiť na preklad akýchkoľvek 
formulárov použitých na predloženie nových náležitostí v rámci následnej žiadosti, ak sa nezorganizuje 
osobný pohovor.

Žiadatelia musia byť počas predbežného posúdenia informovaní aj o týchto možných obmedzeniach ich 
práv, ktoré sa môžu uplatňovať v príslušnej krajine EÚ+.

• Právo zostať v krajine EÚ+ môže byť za určitých podmienok obmedzené (článok 9 ods. 2, článok 
41 a články 46 ods. 6 až 8 APD). Právo zostať v krajine EÚ+ počas konania o posúdení žiadosti je 
všeobecným pravidlom, ktoré možno obmedziť, ak žiadateľ už využil konanie o posúdení aspoň 
dvoch žiadostí o medzinárodnú ochranu (t. j. jeho prvej žiadosti a prvej následnej žiadosti), ak tieto 
žiadosti boli zamietnuté. Ak je právo zostať obmedzené, rozhodujúci orgán musí tiež zabezpečiť, 
aby rozhodnutie o vyhostení neporušilo zásadu zákazu vyhostenia alebo vrátenia. Rozhodnutie, že 
žiadateľ nemá právo zostať, možno vydať pri registrácii žiadosti.

• Právo na materiálne podmienky prijatia môže byť obmedzené alebo odňaté [článok 20 písm. c) 
RCD]. Krajiny EÚ+ môžu obmedziť alebo odňať materiálne podmienky prijímania (ubytovanie, 
strava a oblečenie), ak žiadateľ podal následnú žiadosť. To znamená, že žiadateľ nemusí mať právo 
na ubytovanie alebo inú materiálnu pomoc pri posudzovaní následnej žiadosti.

Odporúča sa použiť registračný formulár špeciálne vytvorený pre následné žiadosti, v ktorom je žiadateľ 
vyzvaný, aby predložil nové náležitosti, ktoré slúžia ako základ žiadosti, a prípadne aktualizoval osobné 
údaje. Konkrétne polia by mohli zahŕňať informácie, na ktorých je založené predbežné posúdenie, 
vrátane nových náležitostí, ktoré neboli zahrnuté v predchádzajúcej žiadosti (žiadostiach), prípadne ako 
tieto náležitosti súvisia s predchádzajúcimi žiadosťami o azyl, a prípadne aj dôvody, prečo náležitosti 
neboli predtým spomenuté.

Ďalšie informácie o otázkach, ktoré je možné klásť počas podávania žiadosti o žiadosti o azyl, nájdete 
v prílohe I „Registračné polia“. 

Obzvlášť náročné sú tie situácie, v ktorých sa počas procesu návratu podá následná žiadosť, najmä ak sa 
tieto žiadosti podajú iba na oddialenie alebo zmarenie prebiehajúceho procesu vyhostenia. Vo všetkých 
týchto prípadoch je potrebné konzultovať s rozhodujúcim orgánom. Preto je osvedčeným postupom 
vytvoriť priame linky komunikácie medzi orgánmi zodpovednými za vyhostenie, orgánmi zodpovednými 
za registráciu a rozhodujúcim orgánom, aby sa postúpili všetky následné žiadosti podané priamo pred 
výkonom rozhodnutia o návrate a aby sa umožnilo okamžite vykonať predbežné posúdenie.
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Súvisiaci nástroj úradu EASO 

V Praktickej príručke úradu EASO o následných žiadostiach sa poskytujú nástroje na preskúmanie 
následných žiadostí vrátane aspektov, ktoré musia byť zohľadnené počas požiadania, registrácie 
a podania, pokiaľ ide o následné žiadosti. V príručke sa vysvetľuje, čo predstavuje následnú žiadosť 
a čo sa myslí pod „novými náležitosťami“, ktoré môžu byť predložené na podporu následnej žiadosti. 
Ďalej sa vysvetľujú osobitné procesné pravidlá súvisiace s predbežným posúdením následných 
žiadostí a skúmajú sa špecifické situácie, v ktorých by sa mohla podať následná žiadosť.

Preklady tejto príručky sú k dispozícii na webovom sídle úradu EASO. 

Body, na ktoré treba pamätať

• Pred podaním novej žiadosti vždy nahliadnite do databázy, aby ste zistili, či žiadateľ už nepodal 
žiadosť predtým.

• Následná žiadosť sa sústreďuje predovšetkým na nové náležitosti. Od žiadateľa by ste mali 
získať údaje o nových náležitostiach, ktoré neboli zahrnuté v predošlej žiadosti (predošlých 
žiadostiach) a dôvody, prečo tieto náležitosti neboli predložené predtým.

• Žiadateľovi by ste mali poskytnúť informácie o tom, čo je následná žiadosť, a o nových 
náležitostiach, postupe, ktorý treba dodržiavať, ako predložiť nové náležitosti na podporu 
žiadosti počas predbežného posúdenia a o možných obmedzeniach jeho práv počas konania.

https://euaa-website-dev.easo.europa.eu/publications/practical-guide-subsequent-applications
https://euaa.europa.eu/practical-tools-and-guides
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VIII. Overenie údajov
V kapitole IV „Zber registračných údajov“ sa uvádza typ údajov, ktoré by sa mali zbierať prostredníctvom 
vyhlásení (ústnych a písomných) a dokumentov poskytnutých žiadateľom počas registračného postupu. 

Táto kapitola sa zameriava na rôzne databázy, do ktorých je možné nahliadnuť, a nástroje, ktoré môžu byť 
použité počas registračného postupu na overenie zozbieraných údajov. Ako registračný pracovník môžete 
vykonávať niektoré typy overovania, zatiaľ čo pri iných budete musieť postúpiť súbor špecializovanej 
jednotke alebo orgánu. V závislosti od vašich prístupových práv k rôznym databázam môžete pred 
registračným pohovorom nahliadnuť do výsledkov databázy Eurodac a do policajných záznamov. Na 
základe toho je možné určiť, či žiadateľ už predtým požiadal o medzinárodnú ochranu alebo neoprávnene 
vstúpil do inej krajiny EÚ+. Môže z toho okrem iného vyplývať, či má žiadateľ záznam vedený v registri 
trestov, alebo je na neho vydaný medzinárodný/európsky zatykač. Môžete takisto nahliadnuť do VIS 
a zistiť, či žiadateľ podal nejaké žiadosti o vízum do schengenského priestoru. Ďalšie prostriedky na 
overenie údajov počas registračného konania zahŕňajú overenie dokladov totožnosti, jazykovú analýzu, 
overenie rodinných väzieb a vyhľadávanie obsahu sociálnych médií.

A. Európska databáza odtlačkov prstov na identifikáciu 
žiadateľov o azyl

Systém Eurodac je EÚ databáza odtlačkov prstov na identifikáciu žiadateľov o azyl zriadená nariadením 
Eurodac. Táto databáza uľahčuje krajinám EÚ+ určovanie toho, ktorá krajina je zodpovedná za posúdenie 
žiadosti o medzinárodnú ochranu.

Keď osoba požiada o medzinárodnú ochranu v ktorejkoľvek krajine EÚ+, odtlačky prstov tejto osoby 
sa odoberú a do 72 hodín zašlú do centrálneho systému Eurodac. Systém obsahuje daktyloskopické 
údaje každého žiadateľa o medzinárodnú ochranu, ktorý má aspoň 14 rokov. Daktyloskopické údaje sa 
uchovávajú maximálne 10 rokov. Centrálny systém obsahuje aj údaje o osobách, ktoré majú minimálne 
14 rokov a ktorým boli odobraté odtlačky prstov v súvislosti s neoprávneným prekročením vonkajších 
hraníc EÚ, a tieto údaje sa uchovávajú 18 mesiacov.

Systém umožňuje zistiť, či žiadateľ požiadal o medzinárodnú ochranu alebo bol zadržaný v inej krajine 
EÚ+ v súvislosti s neoprávneným prekročením vonkajšej hranice. Ak sa odtlačky prstov osoby nájdu 
v systéme, je tiež možné získať prístup k týmto údajom:

• krajina EÚ+, do ktorej žiadateľ predtým vstúpil alebo v ktorej predtým býval,

• miesto a dátum zadržania,

• pohlavie žiadateľa,

• referenčné číslo používané v krajine EÚ+,

• dátum odobratia odtlačkov prstov.
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Pokiaľ ide o žiadateľov o medzinárodnú ochranu, ďalšie údaje môžu zahŕňať:

• miesto a dátum podania žiadosti o medzinárodnú ochranu,

• prípadne informácie o presune z jednej krajiny do druhej podľa dublinského nariadenia III 
a presnejšie dátum príchodu po tomto presune,

• prípadne informácie o odchode z územia krajín EÚ+, buď z vlastnej iniciatívy žiadateľa, alebo na 
základe príkazu na odsun, a presnejšie dátum tohto odchodu,

• ak sa krajina EÚ+ rozhodla prevziať zodpovednosť za preskúmanie žiadosti uplatnením ustanovenia 
o práve vlastného uváženia v článku 17 ods. 1 dublinského nariadenia III, dátum, kedy bolo prijaté 
rozhodnutie o posúdení žiadosti.

Krajina EÚ+ určuje príslušné orgány, ktoré sú oprávnené požadovať porovnanie údajov v systéme Eurodac 
a ktoré majú prístup k daktyloskopickým údajom uloženým v systéme. Zoznam príslušných orgánov 
zverejňuje Európska komisia (36). Ak nie ste oprávnený/á požadovať tieto údaje, mohol by sa zaviesť 
referenčný mechanizmus, ktorý vám umožní zistiť, či žiadateľ už v minulosti podal žiadosť alebo bol 
zadržaný v inej krajine EÚ+.

B. Vízový informačný systém
VIS bol zriadený rozhodnutím Rady v roku 2004 (37) a tým sa vytvoril centrálny informačný systém 
pre rozhodnutia o žiadostiach o krátkodobé víza na účely návštevy alebo tranzitu cez schengenský 
priestor. Systém tak obsahuje informácie o žiadostiach o krátkodobé víza do krajín Schengenu. Údaje 
o dlhodobých vízach alebo akýchkoľvek vízach do krajín EÚ mimo schengenského priestoru Bulharska, 
Chorvátska, Cypru, Írska a Rumunska nie sú k dispozícii. V nariadení o VIS (38) sa ďalej vymedzujú 
povinnosti a pravidlá v súvislosti s výmenou údajov o vízach.

Ciele vízového informačného systému

VIS slúži na tieto účely:

• uľahčenie rýchlejšej a presnejšej kontroly víz príslušníkmi pohraničnej stráže a identifikácie osôb 
nájdených bez dokladov na schengenskom území,

• uľahčenie boja proti podvodom a predchádzanie tzv. visa shoppingu,

• uľahčenie určenia krajiny EÚ+, ktorá je zodpovedná za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu 
a samotného procesu posúdenia žiadosti,

• príspevok k predchádzaniu ohrozeniam vnútornej bezpečnosti krajín EÚ+.

(36) Zoznam príslušných orgánov oznámených Komisii v súlade s článkom 43 nariadenia (EÚ) č. 603/2013 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, Ú. v. EÚ C 45, 8.2.2021, s. 1. 

(37) Rozhodnutie Rady z 8. júna 2004, ktorým sa vytvára vízový informačný systém (VIS) (2004/512/ES), Ú. v. EÚ L 213, 15.6.2004, s. 5.

(38) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 z 9. júl 2008 o vízovom informačnom systéme (VIS) a výmene 
údajov o krátkodobých vízach medzi členskými štátmi (nariadenie o VIS), Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 60.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fab5221d-69af-11eb-aeb5-01aa75ed71a1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004D0512&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0767&from=EN
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Údaje k dispozícii vo vízovom informačnom systéme

Systém obsahuje údaje a rozhodnutia týkajúce sa žiadostí o krátkodobé víza v schengenskom priestore.

VIS obsahuje tieto kategórie údajov:

• alfanumerické údaje o žiadateľovi a o vízach, o udelenie ktorých bola podaná žiadosť, o udelených, 
zamietnutých, zrušených, odvolaných a predĺžených vízach,

• fotografie,

• daktyloskopické údaje,

• odkazy na predchádzajúce zaregistrované žiadosti a odkazy na súbory so žiadosťami tých osôb, 
s ktorými žiadateľ cestoval (ak žiadateľ cestoval v skupine).

Rozhodujúci orgán môže nahliadnuť do konkrétnych údajov uložených vo VIS. Typ údajov, do ktorých 
je možné nahliadnuť, sa líši v závislosti od toho, či je účelom orgánu určiť krajinu EÚ+ zodpovednú za 
posúdenie žiadosti alebo určiť, či je sám zodpovedný za posúdenie žiadosti.

Nahliadnutie do údajov vo VIS s cieľom určiť krajinu EÚ+ zodpovednú za posúdenie žiadosti (39)
Ak z vyhľadávania vyplynie, že vízum bolo udelené s dátumom skončenia platnosti maximálne 6 mesiacov 
pred dátumom podania žiadosti a/alebo vízum bolo predĺžené do dátumu skončenia platnosti maximálne 
6 mesiacov pred dátumom podania žiadosti, je možné nahliadnuť do týchto údajov:

• číslo žiadosti,

• orgán, ktorý vydal alebo predĺžil vízum, a informácia o tom, či ho tento orgán udelil v mene inej 
krajiny EÚ+,

• základné biografické údaje žiadateľa (priezvisko, meno, dátum narodenia, pohlavie, miesto 
narodenia, súčasné štátne občianstvo a štátne občianstvo pri narodení),

• druh a číslo cestovného dokladu (cestovných dokladov) a trojpísmenový kód krajiny, ktorá 
cestovný doklad (cestovné doklady) vydala,

• typ víza,

• doba platnosti víza,

• dĺžka predpokladaného pobytu,

• fotografie,

• základné biografické údaje týkajúce sa súvisiacich žiadostí manžela/manželky a detí.

Nahliadnutie do údajov vo VIS s cieľom posúdiť žiadosť (40)
Ak z vyhľadávania vyplynie, že udelené vízum je zaznamenané vo VIS, možno nahliadnuť do týchto 
údajov:

• číslo žiadosti,

• základné biografické údaje žiadateľa (priezvisko, meno, dátum narodenia, pohlavie, miesto 
narodenia, súčasné štátne občianstvo a štátne občianstvo pri narodení),

(39) Článok 21 nariadenia o VIS.

(40) Článok 22 nariadenia o VIS.
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• druh a číslo cestovného dokladu (cestovných dokladov) a trojpísmenový kód krajiny, ktorá 
cestovný doklad (cestovné doklady) vydala,

• dátum skončenia platnosti cestovného dokladu (cestovných dokladov), orgán, ktorý cestovný 
doklad (cestovné doklady) vydal, a dátum vydania dokladu (dokladov),

• fotografie,

• údaje vložené v súvislosti s akýmikoľvek udelenými, zrušenými alebo odvolanými vízami alebo 
vízami, ktorých platnosť bola predĺžená,

• základné biografické údaje prepojených súborov so žiadosťou, ktoré sa týkajú manžela/manželky 
a detí.

Ako sa informácie dostupné v databáze môžu použiť počas registračného 
postupu?

VIS slúži okrem iného na účely posúdenia žiadosti o medzinárodnú ochranu a určenia krajiny EÚ+ 
zodpovednej za posúdenie žiadosti. Príslušné azylové orgány majú prístup k daktyloskopickým údajom 
VIS na tieto dva účely.

Vyhľadávanie sa vykonáva predovšetkým porovnaním daktyloskopických údajov získaných od osoby, 
ktorá požiadala o medzinárodnú ochranu, s daktyloskopickými údajmi osôb, ktoré požiadali o vízum. 
Je teda možné porovnávať daktyloskopické údaje na účely identifikácie a overovania. Ak sa odtlačky 
prstov žiadateľa nedajú použiť alebo vyhľadávanie na základe daktyloskopických údajov nie je úspešné, 
vyhľadávanie možno vykonať aj na základe týchto údajov:

• priezvisko žiadateľa alebo rodné priezvisko žiadateľa, meno (mená), pohlavie alebo dátum, miesto 
a/alebo krajina narodenia,

• súčasné štátne občianstvo alebo štátne občianstvo pri narodení,

• druh a číslo cestovného dokladu, vydávajúci orgán, dátum vydania a/alebo dátum skončenia 
platnosti.

Okrem identifikácie osoby môže VIS pomôcť pri zisťovaní možnej predchádzajúcej cesty do 
schengenských krajín, pri zbere informácií o získaných vízach (vydávajúci orgán, typ víza, doba platnosti, 
dĺžka predpokladaného pobytu atď.), pri identifikácii dokumentov použitých pri žiadosti o vízum alebo 
na identifikáciu potenciálnych sprevádzajúcich rodinných príslušníkov. Preto sa považuje za osvedčený 
postup vykonať vyhľadávanie vo VIS pred ukončením podávania žiadosti s cieľom získať prístup k údajom 
týkajúcim sa potenciálnych žiadostí o vízum.

V kontexte určenia krajiny EÚ+ zodpovednej za posúdenie žiadosti môže z údajov zaznamenaných vo 
VIS vyplývať, že za posúdenie žiadosti by mohla byť zodpovedná iná krajina EÚ+, ak vízum vydala alebo 
predĺžila niektorá krajina schengenského priestoru. Ak bola žiadosť o vízum zamietnutá, zrušená alebo 
odvolaná niektorou krajinou schengenského priestoru, môžu z toho vyplývať možné väzby na túto krajinu 
EÚ+, ktoré by sa mohli ďalej preskúmať v kontexte dublinského nariadenia III.

Pri podávaní žiadosti o vízum a ceste do schengenského priestoru s vízom je potrebný cestovný doklad 
alebo cestovný pas. Databáza VIS obsahuje informácie o číslach cestovných pasov žiadateľov a dátume 
platnosti a skončenia platnosti cestovného pasu. Ak žiadateľ pri registrácii uvedie, že nikdy nemal 
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cestovný pas, ale z informácií v databáze VIS vyplýva, že pas odovzdal počas žiadosti o vízum, mali by ste 
klásť ďalšie otázky na objasnenie.

V databáze VIS sa prepájajú daktyloskopické údaje získané na účely žiadostí o víza s osobnými údajmi, 
ktoré sú overené dokladom totožnosti. Môže sa stať, že žiadateľ získa vízum a legálne vycestuje do určitej 
krajiny, a následne požiada o medzinárodnú ochranu v tej istej alebo inej krajine pod iným menom. Ak sa 
osobné údaje v databáze VIS nezhodujú s údajmi, ktoré žiadateľ uviedol pri podávaní a registrácii žiadosti, 
je potrebné vypočuť si žiadateľove odôvodnenie rozdielov.

V databáze VIS môžu byť obsiahnuté informácie o predchádzajúcej ceste do schengenského priestoru 
alebo sa v nej môže uvádzať pobyt v oblasti pred tým, ako bola podaná žiadosť o medzinárodnú 
ochranu. Tieto informácie spolu so vstupnými a výstupnými pečiatkami v cestovnom pase pomáhajú 
určiť, či žiadateľ požiadal o medzinárodnú ochranu čo najskôr po príchode do krajiny. Informácie 
o predchádzajúcich pobytoch v schengenskom priestore môžu byť takisto relevantné na posúdenie 
žiadosti.

Pri žiadosti o vízum sa získava aj digitálna fotografia. Pozornosť by sa mala venovať vzhľadu žiadateľa 
na fotografii, pretože za určitých okolností, napríklad v potenciálnych situáciách obchodovania s ľuďmi, 
môžu byť registračné údaje sfalšované. Môže sa tiež stať, že sa dieťa pri žiadosti o vízum pokúsi 
zaregistrovať ako dospelý, aby mohlo ako dospelý vycestovať na schengenské územie.

C. Overovanie dokladov
Počas registračného postupu sú žiadatelia vyzvaní, aby odovzdali dokumenty, ktoré vlastnia, ako 
sú doklady totožnosti a doklady o štátnej príslušnosti, ale aj iné druhy dokumentov, ktoré môžu byť 
relevantné pre žiadosť o azyl. Môžu to byť dokumenty súvisiace s povolaním, súdne alebo zatýkacie 
rozkazy, členské preukazy politickej strany a vojenské záznamy.

Vašou úlohou je získavať a zaznamenávať (41) informácie predložené žiadateľom a pokiaľ vnútroštátne 
právne predpisy alebo postup neustanovujú inak, neposudzovať dôveryhodnosť alebo pravosť 
dokumentov predložených žiadateľom. Ak si však všimnete akékoľvek problémy s pravosťou 
predložených dokumentov, je dobré to označiť v spise.

Môže byť pre vás relevantné získať pred začiatkom fázy posudzovania závery hodnotenia pravosti 
dokumentu. Vo fáze registrácie je osvedčeným postupom zaviesť referenčný mechanizmus, 
prostredníctvom ktorého môžete zaslať predložené dokumenty špecializovanej jednotke alebo orgánu 
(napr. polícii), ktoré sú zodpovedné za preskúmanie pravosti dokumentov. V závislosti od usporiadania 
v jednotlivých štátoch by sa referenčný mechanizmus mohol uplatňovať systematicky pri všetkých 
predložených dokladoch alebo obmedziť na určité typy dokumentov (napr. doklady totožnosti a doklady 
o štátnej príslušnosti alebo dokumenty s bezpečnostnými prvkami) alebo na dokumenty, pri ktorých na 
prvý pohľad vznikajú pochybnosti o ich pravosti.

Doklady posudzujú špecializovaní pracovníci v rámci technického preskúmania, aby sa zistilo, či sú pravé. 
Tento typ preskúmania môže pozostávať napríklad z porovnania s referenčnými dokladmi v databáze 
dokladov alebo z forenzného skúmania dokladov.

(41) Podrobnejšie informácie o tom, ako získavať a zaznamenávať dokumenty predložené žiadateľom, nájdete v kapitole IV „Zber 
registračných údajov“. 
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Ak sa dôjde k záveru, že žiadateľ odovzdal falošný alebo sfalšovaný doklad, bude potrebné vypočuť si 
žiadateľov názor na tieto výsledky. V závislosti od podmienok stanovených vo vnútroštátnych právnych 
predpisoch nemusí existovať možnosť falošný alebo sfalšovaný doklad vrátiť žiadateľovi. Predloženie 
sfalšovaných dokladov samo o sebe nemusí vždy znamenať, že sa žiadateľ snaží zneužiť azylový proces. 
Žiadatelia mohli použiť sfalšované doklady na útek zo svojej krajiny pôvodu za pomoci prevádzača alebo 
iným spôsobom alebo mohli byť nesprávne informovaní o potrebe predložiť azylovým orgánom určité 
doklady. Preto je nevyhnutné vypočuť si názor žiadateľa na výsledok overovania dokladov, napríklad 
počas osobného pohovoru.

D. Policajné záznamy
V kontexte azylového procesu môžu byť záznamy štátnej polície a Interpolu dôležitým zdrojom informácií 
v mnohých ohľadoch. Ak sa totižto meno žiadateľa nachádza v policajnom zázname, policajný spis môže 
poskytnúť užitočné informácie nielen o zázname vedenom v registri trestov žiadateľa, ale potenciálne aj 
o rôznych aspektoch totožnosti žiadateľa a jeho predchádzajúceho pobytu. V kontexte azylového procesu 
môžu byť policajné záznamy zdrojom informácií o cestovnej trase, mieste vstupu do EÚ a prítomnosti 
žiadateľa v určitej krajine v určitom okamihu.

Osvedčeným postupom je porovnávať novo zaregistrované žiadosti s národnými, európskymi (napr. 
Schengenský informačný systém) alebo medzinárodnými policajnými záznamami (napr. Interpol).

Nahliadanie do policajných záznamov je prísne regulované a prístup k nim majú iba príslušné 
vnútroštátne orgány. Ak je do registračného postupu zapojený policajný orgán, bezpečnostná kontrola 
môže byť vykonaná vo fáze jeho zapojenia. Ak, naopak, policajný orgán nie je zapojený do registračného 
postupu, mohol by sa zaviesť referenčný mechanizmus, ktorý umožní registračnému orgánu postúpiť 
žiadosti. Registračnému orgánu tak bude umožnená aj kontrola toho, či sa žiadateľ nachádza v policajných 
záznamoch.

V závislosti od usporiadania v jednotlivých štátoch by sa bezpečnostná kontrola mohla vzťahovať na 
všetky novo registrované žiadosti alebo len na špecificky definované žiadosti na základe súboru kritérií 
(napr. žiadosti jednotlivcov z určitých krajín pôvodu alebo s určitými typmi nárokov).

E. Overenie rodinných väzieb
Vo fáze registrácie môže byť potrebné overiť uvádzané zloženie rodiny žiadateľa. Toto overenie sa môže 
týkať rodinných príslušníkov sprevádzajúcich žiadateľa počas registrácie alebo osôb, ktoré so žiadateľom 
v čase registrácie nie sú.

Druhý prípad by mohol nastať v situácii, keď sa novo registrovaný žiadateľ dovoláva rodinnej väzby s 
osobou, ktorá v minulosti požiadala o medzinárodnú ochranu, a/alebo s osobou, ktorej bola udelená 
medzinárodná ochrana.

Rodinné väzby možno overiť rôznymi metódami.

• Získavanie podrobných údajov o rodinných príslušníkoch žiadateľa. Zahŕňa získavanie základných 
osobných údajov každého člena rodiny od žiadateľa, ako je ich meno, dátum a miesto narodenia, 
súčasné zamestnanie, rodinný stav, dátum a miesto sobáša, mená rodičov a súrodencov, ako 
aj miesto, kde sa v súčasnosti zdržiavajú, a kontext ich odlúčenia od žiadateľa. Tieto informácie 
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možno neskôr porovnať s informáciami, ktoré poskytli daní rodinní príslušníci vo svojich 
žiadostiach. Poukazuje to opäť na dôležitosť spoľahlivého a úplného získavania údajov v čase 
registrácie.

• Získanie a preskúmanie všetkých dokumentov týkajúcich sa zloženia rodiny vrátane rodných 
a sobášnych listov a prípadných záznamov o rodine.

• Získavanie údajov o predchádzajúcom spolužití s každým členom rodiny a o tom, kedy členovia 
rodiny spolu žili.

• V závislosti od kontextu a v situáciách závažných pochybností zariadenie testu DNA. V niektorých 
krajinách sa na overenie rodinných väzieb môže použiť test DNA, napríklad v situáciách, keď 
existujú neistoty súvisiace s rodinnými väzbami. Neistoty môžu vyplynúť z rozdielnych vyhlásení 
alebo dôkazov poskytnutých tretími stranami, nedostatku listinných alebo iných dôkazov, ktoré 
podporujú existenciu rodinnej väzby, alebo zo skutočností poukazujúcich na obchodovanie s ľuďmi 
v kontexte uvádzaných rodinných väzieb.
Krajiny EÚ+ môžu okrem získavania údajov prostredníctvom rozhovorov a listinných dôkazov overiť 
rodinné väzby aj vykonaním testov DNA. Testovanie DNA možno považovať za primerané, ak nie 
sú k dispozícii menej obmedzujúce prostriedky na stanovenie rodinných väzieb, napríklad listinné 
dôkazy. Odporúča sa tiež, aby orgány znášali náklady na testy DNA alebo stanovovali primerané 
poplatky za testovanie DNA, ktoré by neboli prekážkou v prístupe k právam žiadateľov.

F. Sociálne médiá
Prostredníctvom sociálnych médií používatelia vytvárajú online komunity na výmenu informácií, 
nápadov, osobných správ a iného obsahu online. Táto komunikácia často prebieha na webových 
stránkach sociálnych sietí alebo mikroblogov, ako sú Facebook, Twitter, Instagram a platformy venované 
blogom.

Sociálne médiá sú všeobecne využívané po celom svete. V závislosti od siete sociálnych médií 
a individuálneho použitia zverejnené informácie môžu byť dostupné len malej skupine vybraných ľudí 
alebo môžu byť prístupné verejne. Žiadateľ mohol zverejňovať na sociálnych médiách informácie o širokej 
škále tém. Takéto informácie môžu byť relevantné a užitočné pri overovaní informácií o žiadateľovi.

Osvedčeným postupom je opýtať sa žiadateľov počas fázy podávania žiadosti, či používajú sociálne 
médiá a/alebo majú osobné webové stránky alebo blogy. Prístup k sociálnym médiám sa však obmedzuje 
tak, aby poskytnutie týchto informácií neporušilo právo žiadateľa na súkromie. Napríklad, pokiaľ sa vo 
vnútroštátnom práve na konkrétne účely a za vymedzených podmienok neustanovuje inak, žiadateľ by 
nemal byť povinný alebo by sa nemal cítiť povinný poskytnúť svoje heslo k účtu na sociálnych médiách 
alebo poskytnúť prístup k informáciám, ktoré sú zabezpečené heslom.

K informáciám na sociálnych médiách by sa malo pristupovať s maximálnou opatrnosťou, pretože je 
obzvlášť zložité, ak to je vôbec možné, posúdiť spoľahlivosť takýchto informácií.

Môže byť náročné overiť pravosť rôznych aspektov informácií na sociálnych médiách. Platí to pre zdroj 
alebo identitu autora (keďže ľudia môžu používať prezývky alebo zavádzajúco používať identitu niekoho 
iného), dátum informácie (ktorý sa líši od dátumu zverejnenia informácie) alebo samotný obsah, keďže 
obsah na sociálnych médiách je často neregulovaný a je menej pravdepodobné, že bol podrobený 
redakčnej kontrole, ako to je v prípade „konvenčných“ zdrojov médií.
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G. Analýza a určenie jazyka
Analýza jazyka, ktorým žiadateľ hovorí, ale aj píše, je metóda, ktorá pomáha určiť štátnu príslušnosť, 
región pôvodu alebo etnický pôvod žiadateľa (42). Vo väčšine prípadov sa analýza reči žiadateľa vykonáva 
s cieľom určiť, či vykazuje charakteristiky očakávané od osoby, ktorá vyrastala alebo sa socializovala 
v konkrétnom mieste pôvodu.

Analýzu jazyka by mal vykonať kvalifikovaný lingvista s odbornou prípravou (t. j. odborník, ktorý 
absolvoval odbornú prípravu a je odborníkom v oblasti analýzy jazyka), a nielen niekto, koho 
materinským jazykom je daný jazyk (43). Úloha lingvistu v azylovom procese sa riadi zásadami dôvernosti 
a nestrannosti.

Analýza jazyka si vyžaduje spoľahlivé údaje, ako je zvukový záznam v dostatočnej dĺžke a kvalite. Analýza 
jazyka pozostáva zo skúmania prízvuku, gramatiky, slovnej zásoby a prebratých slov v reči žiadateľa.

Analýza jazyka je proces náročný na náklady a zdroje. Rozhodnutie o tom, či vykonať alebo nevykonať 
analýzu jazyka, možno urobiť na základe jednotlivých náležitostí, napríklad ak existujú pochybnosti 
o niektorých prvkoch uvádzanej identity žiadateľa (napr. krajina pôvodu alebo miesto obvyklého pobytu), 
alebo systematickejšie na základe vopred definovaného súboru kritérií (napr. v prípade žiadateľov, ktorí 
tvrdia, že sú z konkrétnej krajiny pôvodu).

Pri vyvodzovaní záverov z jazykovej analýzy by sa malo postupovať opatrne. V skutočnosti sú štátne 
občianstvo a štátna príslušnosť (44) právnymi nárokmi, ktoré nemusia byť nevyhnutne spojené s jazykom 
(jazykmi), ktorými hovorí štátny príslušník. Napríklad žiadateľ, ktorý žil celý svoj život mimo krajiny svojej 
štátnej príslušnosti, nemusí mať žiadne znalosti jazyka tejto krajiny alebo môže mať cudzí prízvuk, keď 
hovorí jazykom krajiny svojej štátnej príslušnosti.

Z tohto dôvodu by sa mal výsledok analýzy jazyka vždy používať v spojení s inými ukazovateľmi 
a vzhľadom na vyhlásenia žiadateľa. Správa o analýze jazyka sa môže použiť ako ďalší spôsob overenia 
informácií poskytnutých žiadateľom (napr. krajina pôvodu, pomery, miesta, kde údajne žil, a miesto 
školskej dochádzky).

Okrem plnohodnotnej analýzy jazyka existujú aj iné, rozsahovo obmedzenejšie metódy, ktoré sa často 
označujú ako metódy umožňujúce „určenie jazyka“. Určenie jazyka je krátke overenie, ktoré vykoná 
lingvista a/alebo osoba, o ktorej materinský jazyk ide, na určenie toho, či existujú nejaké pochybnosti 
alebo informácie svedčiace o tom, že žiadateľ nehovorí jazykom z regiónu, z ktorého údajne pochádza. 
Nedávno boli vyvinuté metódy na využitie umelej inteligencie, na základe ktorých počítač dokáže 
s určitou mierou istoty určiť, odkiaľ môže hovorený jazyk pochádzať.

(42) Tu sa používa definícia analýzy jazyka na určenie pôvodu Európskej migračnej siete (EMN) (pozri slovník EMN, verzia 7.0, júl 
2020).

(43) Language and National Origin Group, „Guidelines for the use of language analysis in relation to questions of national origin in 
refugee cases“ (Usmernenia k používaniu analýzy jazyka pri otázkach národného pôvodu v prípade utečencov), International 
Journal of Speech Language and the Law, zv. 11, č. 2, 2004, s. 2.

(44) V článku 2 ods. 1 písm. d) nariadenia o štatistike o migrácii sa štátna príslušnosť vymedzuje ako „osobitný právny zväzok 
medzi jednotlivcom a jeho štátom, získaný narodením alebo naturalizáciou, či už vyhlásením, voľbou, sobášom alebo iným 
spôsobom v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi tohto štátu“. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_search/language-analysis-determination_en
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=4cbebc852&skip=0&query=Guidelines for the Use of Language Analysis in relation to Questions of National Origin in Refugee Cases
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=4cbebc852&skip=0&query=Guidelines for the Use of Language Analysis in relation to Questions of National Origin in Refugee Cases
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Ak je výsledkom určenia jazyka, že existujú pochybnosti o pôvode žiadateľa, je možné zvážiť začatie 
úplnej analýzy jazyka. Určenie jazyka môže byť užitočné, ak žiadateľ nemá žiadny doklad alebo pochádza 
z krajiny, v ktorej je možné ľahko získať falošné doklady totožnosti na čiernom trhu. Určenie jazyka zaberie 
menej času ako analýza jazyka, pretože analytik nemusí napísať úplnú správu, ale môže jednoducho 
poukázať na to, že žiadateľ buď pochádza, alebo s najväčšou pravdepodobnosťou nepochádza z uvedenej 
krajiny pôvodu. Určenie jazyka teda je presne tým, čo tvrdí jeho názov, to znamená, že ide o „indikáciu“ 
a nemôže slúžiť ako jediný základ na spochybnenie dôveryhodnosti vyhlásenia žiadateľa o krajine pôvodu. 
Žiadateľovi však možno klásť otázky týkajúce sa akýchkoľvek nezrovnalostí medzi vyhláseniami a určením 
jazyka, na základe ktorých sa ďalej skúmajú pomery žiadateľa. Zatiaľ čo určenie jazyka sa používa hlavne 
ako nástroj postúpenia, správy o analýze jazyka sa orgánmi a súdom považujú za dôkaz.

Body, na ktoré treba pamätať

• Eurodac je celoeurópska databáza obsahujúca odtlačky prstov štátnych príslušníkov tretích 
krajín, ktorí požiadali o medzinárodnú ochranu v iných krajinách EÚ+ alebo ktorí boli zadržaní 
v dôsledku neoprávneného prekročenia vonkajších hraníc EÚ. Tieto informácie môžu pomôcť pri 
určovaní krajiny zodpovednej za posúdenie žiadosti.

• VIS je centrálny informačný systém pre rozhodnutia týkajúce sa žiadostí o krátkodobé 
víza na návštevu alebo tranzit cez schengenský priestor, ktorý možno použiť na overenie 
predchádzajúcich pobytov v krajinách schengenského priestoru, na určenie, ktorá krajina je 
zodpovedná za posúdenie žiadosti, a podporu samotného preskúmania nároku.

• Sociálne médiá môžu poskytovať otvorene dostupné informácie, ktoré by mohli pomôcť pri 
overovaní vyhlásení žiadateľa. S týmito informáciami by sa malo zaobchádzať opatrne, pretože 
je zložité určiť ich spoľahlivosť.

• Analýza alebo určenie jazyka sa vykonáva na základe zvukových záznamov a môže pomôcť určiť 
národnosť, región pôvodu alebo etnický pôvod žiadateľa.
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IX. Dôležitosť registračných údajov vo fáze 
posúdenia žiadosti

Registračné údaje sa môžu používať na účely organizácie a plánovania (pozri Oddiel A „Organizácia 
a plánovanie“), na nasmerovanie žiadosti do najvhodnejšieho azylového procesu alebo pracovného 
postupu (pozri oddiel B „Nasmerovanie prípadov“) a na identifikáciu a odhadovanie potreby zdrojov 
(pozri oddiel C „Identifikácia potreby zdrojov). 

A. Organizácia a plánovanie
Proces plánovania osobného pohovoru vychádza z registračných údajov. Z registračných údajov vyplýva 
čas, ktorý je potrebné vyhradiť na osobný pohovor, či je potrebné prizvať tlmočníka, či je potrebné 
poskytnúť alebo pred pohovorom zariadiť nejaké osobitné záruky a ktorý pracovník by bol najvhodnejší 
na to, aby sa prípadom zaoberal. Priradenie konkrétneho pracovníka a/alebo tlmočníka vyplýva z rôznych 
faktorov, napríklad:

• skúsenosti rozhodovača povereného prípadom s vybavovaním žiadostí určitej zložitosti,

• skúsenosti rozhodovača, pokiaľ ide o určitú krajinu alebo región pôvodu, druh nároku alebo určitú 
tému (napr. vylúčenie),

• špecializácia rozhodovača (a/alebo tlmočníka), pokiaľ ide o pohovory so žiadateľmi s určitými 
osobitnými potrebami,

• pohlavie rozhodovača a/alebo tlmočníka by ideálne malo byť rovnaké ako pohlavie žiadateľa, ak 
je to možné a ak si to žiadateľ vyžaduje (pokiaľ sa rozhodujúci orgán nedomnieva, že žiadosť je 
výsledkom dôvodov, ktoré nesúvisia s ťažkosťami žiadateľa pri predkladaní jeho žiadosti),

• vzťah medzi rodinnými príslušníkmi a prepojenými prípadmi,

• dostupnosť rozhodovača a tlmočníka (najmä ak sa pohovor má uskutočniť v zriedkavom jazyku),

• akýkoľvek konflikt záujmov, najmä ak rozhodovač a/alebo tlmočník pozná žiadateľa z iných situácií.

B� Nasmerovanie prípadov
Krajiny EÚ+ môžu zaviesť systém nasmerovania, známy aj ako systém triedenia, v rámci ktorého sa novo 
registrované prípady rozlišujú a nasmerujú na rôzne spôsoby spracovania vo fáze posúdenia žiadosti. 
Toto nasmerovanie prebieha na základe informácií získaných vo fáze registrácie. Cieľom systému 
nasmerovania je zjednodušenie a zvýšenie efektívnosti postupu posudzovania.

Spôsoby spracovania v systéme nasmerovania môžu byť navrhnuté rôznymi spôsobmi, v závislosti od 
stále nevybavených prípadov, ktoré je ešte potrebné spracovať, dostupných zdrojov a strategických 
rozhodnutí rozhodujúceho orgánu. Systém nasmerovania môže pozostávať napríklad z týchto spôsobov 
spracovania.
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• Priorizácia� V závislosti od vnútroštátnych postupov sa priorizácia môže využívať okrem iného 
v týchto situáciách:

 κ ak je žiadateľ zraniteľnou osobou alebo si vyžaduje osobitné procesné záruky,

 κ ak na základe individuálnych registračných údajov je pravdepodobné, že žiadosť bude riadne 
odôvodnená alebo zjavne neodôvodnená (ak táto koncepcia vo vnútroštátnych postupoch 
existuje), napríklad na základe miery uznaných žiadostí o azyl.

• Zrýchlené konania. Na dodržanie kratších lehôt pri zrýchlených konaniach je možné využiť 
vyhradený spôsob spracovania, aby sa predišlo tomu, že zrýchlené prípady budú spomalené inými 
„bežnými“ prípadmi. Zrýchlené konania sa často využívajú v prípade bezpečných krajín pôvodu 
alebo v prípade, že žiadosť neobsahuje žiadne problémy relevantné pre medzinárodnú ochranu.

• Spôsob spracovania vyhradený pre špecifický počet prípadov z určitej krajiny pôvodu. Tento 
postup sa môže uplatniť napríklad v prípade, že dané prípady sú dôležité z hľadiska ich počtu a/
alebo úrad má špecializovaných pracovníkov pre tieto prípady.

• Spôsob spracovania vyhradený pre konanie o prípustnosti. Môže sa uplatniť napríklad pri 
žiadateľoch, ktorí už získali medzinárodnú ochranu v inom členskom štáte alebo pri následných 
žiadostiach.

Registračné údaje sú kľúčové pri vytváraní a zavádzaní systému nasmerovania.

Analýza zostavy registračných údajov je východiskovým bodom pre prijatie rozhodnutia o tom, či by 
vzhľadom na súčasný a odhadovaný počet prípadov zavedenie systému nasmerovania viedlo k zlepšeniu 
efektívnosti fázy posúdenia žiadosti.

Neustále monitorovanie registračných údajov navyše umožňuje identifikáciu akejkoľvek potenciálnej 
potreby aktualizácie alebo prispôsobenia systému nasmerovania v reakcii na novo registrované prípady.

C. Identifikácia potreby zdrojov

Informácie o krajine pôvodu

Z registračných údajov môže vyplynúť objavenie sa novej krajiny pôvodu (alebo náhle či prudké zvýšenie 
počtu prípadov v existujúcej krajine), pokiaľ ide o prípady v oblasti azylu. Na základe tejto informácie 
môže byť potrebné, aby útvar pre informácie o krajine pôvodu preskúmal túto krajinu pôvodu.

Právne a politické usmernenie

Z registračných údajov podobne môže vyplynúť vznik nového druhu nároku alebo novej právnej otázky, 
ktorá by viedla k potrebe vypracovať usmernenia pre konkrétnu krajinu alebo teoretické a právne 
usmernenie v tejto veci.

Tlmočenie

Objavenie sa prípadov alebo nárast konkrétneho počtu prípadov môže viesť aj k potrebe dodatočných 
tlmočníckych služieb pre konkrétny jazyk.
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Ľudské zdroje

Zvýšenie počtu zaregistrovaných prípadov alebo zvýšenie počtu zložitých prípadov si môže vyžadovať 
dodatočný nábor rozhodovačov.

Body, na ktoré treba pamätať

• Analýza a rozbor registračných údajov umožňujú rozhodujúcemu orgánu efektívnu prípravu 
krátko- a strednodobých činností, napríklad plánovanie pohovorov. 

• Na zlepšenie a zjednodušenie kapacity na spracovanie môžu krajiny EÚ+ zaviesť systém 
nasmerovania, na základe ktorého sa zaregistrované prípady nasmerujú na rôzne spôsoby 
spracovania. Registračné údaje sú kľúčové pri vytváraní a zavádzaní systému nasmerovania.

• Na základe registračných údajov môžu byť zdôraznené možné potreby zdrojov, pokiaľ ide 
napríklad o informácie o krajine pôvodu, právne usmernenie, tlmočenie a ľudské zdroje. 
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Prílohy

Príloha 1: Registračné polia
Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti. V tejto prílohe sa poskytuje prehľad o registračných poliach, 
pre ktoré sa pravidelne požadujú údaje od žiadateľov vo fáze registrácie. Prehľad obsahuje údaje, ktoré 
táto praktická príručka odporúča získať vo fáze registrácie, informácie, ktoré je potrebné poskytnúť, 
a informácie o tom, kedy by registrační úradníci mali upozorniť špecializovaných kolegov, jednotky alebo 
iné orgány na určité informácie a/alebo postúpiť prípad. Zámerom prehľadu nie je ponúknuť štandardný 
registračný formulár, najmä preto, že každý registračný formulár by bolo potrebné prispôsobiť 
vnútroštátnemu kontextu v závislosti od toho, kto získava aké informácie, a kedy a pri akých konaniach 
sa budú údaje používať. Prehľad možno použiť ako referenčný dokument na vyhodnotenie registračných 
formulárov používaných na úrovni jednotlivých štátov.

Údaje, ktorých zaznamenanie sa podľa smerníc a nariadení CEAS vyžaduje v počiatočných fázach 
azylového procesu, sú vyznačené tučným písmom s poznámkami pod čiarou, v ktorých sa citujú 
konkrétne články príslušných smerníc a nariadení. Podobne informácie, ktoré je potrebné poskytnúť 
žiadateľom, ako sa to vyžaduje v smerniciach a nariadeniach CEAS, sú zvýraznené modrou farbou 
s príslušnými odkazmi citovanými v poznámkach pod čiarou.

Registračné údaje: Prvá žiadosť o medzinárodnú ochranu

REGISTRAČNÉ ÚDAJE

 Registračné číslo

 Číslo prípadu

 Dátum podania (45)

 Miesto podania (46)

 Typ žiadateľa (dospelý, maloletý bez sprievodu alebo závislá osoba) (47)

 Typ žiadosti (prvá žiadosť, následná žiadosť alebo znovu otvorená žiadosť) (48)

Tlmočenie

 Použitie tlmočenia (v prípade potreby) (49)

  Jazyk na tlmočenie

  Identifikačné číslo tlmočníka

  Žiadateľ potvrdzuje, že tlmočníkovi rozumie

(45) Pozri článok 34 ods. 2 písm. g) dublinského nariadenia III.

(46) Pozri článok 34 ods. 2 písm. f) dublinského nariadenia III.

(47) Pozri článok 3 ods. 1 písm. a) nariadenia o štatistike o migrácii.

(48) Pozri článok 34 ods. 2 písm. g) dublinského nariadenia III.

(49) Pozri článok 12 ods. 1 písm. b) APD.
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Informácie poskytnuté žiadateľom
  Žiadateľovi sú poskytnuté informácie o registračnom postupe a o tom, ako postupovať po 

registrácii (50)

 Žiadateľovi sa poskytujú informácie o jeho právach a povinnostiach počas azylového procesu (51)

 Žiadateľ potvrdzuje, že rozumie informáciám, ktoré sa mu poskytujú

Kontaktné údaje
 Adresa (52)

 Telefónne číslo

 Žiadateľovi sa poskytnú informácie o tom, ako zaregistrovať zmeny svojich kontaktných údajov (53)

Biometrické údaje
 Fotografia

 Odtlačky prstov (54)

 Podpis

Iné informácie
 Prítomnosť žiadateľa na sociálnych médiách

  Platformy sociálnych médií

   Ďalšie informácie, ako sú prípadné používateľské meno (mená), osobné webové stránky alebo 
blogy

Dospelá závislá osoba
  Dospelá závislá osoba je informovaná o dôsledkoch podania žiadosti  vo svojom mene (55)

  Dospelá závislá osoba je informovaná o svojom práve podať samostatnú žiadosť (56)

  Od dospelej závislej osoby sa vyžaduje súhlas s podaním žiadosti v jej mene (57)

Súhlas musí byť vyjadrený písomne dospelou závislou osobou a musí byť pridaný do spisu žiadateľa.

(50) Pozri článok 12 ods. 1 písm. a) APD.

(51) Pozri článok 12 ods. 1 písm. a) APD.

(52) Pozri článok 13 ods. 2 písm. c) APD.

(53) Pozri článok 12 ods. 1 písm. a) APD.

(54) Pozri článok 11 písm. a) nariadenia Eurodac.

(55) Pozri článok 7 ods. 2 APD.

(56) Pozri článok 7 ods. 2 APD.

(57) Pozri článok 7 ods. 2 APD.
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OSOBNÉ ÚDAJE

Meno a pohlavie:
  Celé meno (58)

   Meno (mená)

   Priezvisko (priezviská)

   Rodné priezvisko (ak sa používa)

  Pohlavie (59)

   Uprednostňované zámená na označenie pohlavia

  Meno otca

  Meno matky

Dátum narodenia
  Dátum narodenia (60)

   Dátum narodenia podľa kalendára používaného v krajine pôvodu žiadateľa (ak sa používa)

   Informácia, že dátum narodenia je odhadovaný alebo presný

   Príp. vysvetlenie, ako sa určil odhadovaný dátum narodenia

Miesto narodenia
  Dátum narodenia (61)

  Miesto narodenia (62)

   Provincia/región/guvernorát

   Dedina/obec/obvod (63)

  Príp. dôvody, prečo žiadateľ nepozná miesto narodenia

Štátna príslušnosť
  Štátna príslušnosť (64)

   Informácia, že štátna príslušnosť je preukázaná alebo údajná/predpokladaná

   Informácia o dôvodoch, pre ktoré je štátna príslušnosť neistá (v prípade potreby)

  Iné štátne príslušnosti (65)

  Stav bez štátnej príslušnosti

   Informácia, že stav bez štátnej príslušnosti bol preukázaný alebo údajný/predpokladaný

   Informácia o dôvodoch, prečo sa žiadateľ považuje za osobu bez štátnej príslušnosti (v prípade potreby)

(58) Pozri článok 34 ods. 2 písm. a) dublinského nariadenia III a článok 6 ods. 1 RCD.

(59) Pozri článok 4 ods. 1 nariadenia o štatistike o migrácii a článok 11 písm. c) nariadenia Eurodac.

(60) Pozri článok 4 ods. 1 nariadenia o štatistike o migrácii a článok 34 ods. 2 písm. a) dublinského nariadenia III.

(61) Pozri článok 3 ods. 1 písm. a) bod ii) nariadenia o štatistike o migrácii a článok 34 ods. 2 písm. a) dublinského nariadenia III.

(62) Pozri článok 34 ods. 2 písm. a) dublinského nariadenia III.

(63) Pozri článok 4 ods. 1 až 2 KS a článok 13 ods. 1 APD.

(64) Pozri článok 4 ods. 1 nariadenia o štatistike o migrácii a článok 34 ods. 2 písm. a) dublinského nariadenia III.

(65) Pozri článok 34 ods. 2 písm. a) dublinského nariadenia III.
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Údaje o aliase
Výraz „alias“ sa vzťahuje na osobné údaje, ktoré sa podstatne líšia od iných osobných údajov, ako sú 
rodné priezvisko (priezviská), mená používané v neoficiálnych funkciách alebo osobné údaje registrované 
v databázach.

  Meno (mená)

  Priezvisko (priezviská)

  Dátum narodenia

  Miesto narodenia

  Štátna príslušnosť

  Ďalšie informácie, ako napríklad zdroj informácií o údajoch o aliase a na aký účel bol alias použitý

KRAJINY PREDCHÁDZAJÚCEHO POBYTU
Predchádzajúci pobyt sa vzťahuje na všetky krajiny mimo krajiny pôvodu, kde žiadateľ zamýšľal využiť 
ochranu alebo zapustiť korene (66).

  Krajina predchádzajúceho pobytu (67)

  Miesto predchádzajúceho pobytu (68)

   Provincia/región/guvernorát

   Dedina/obec/obvod

  Dĺžka pobytu

  Dôvod (dôvody) pobytu

  Povolenie na pobyt v krajine predchádzajúceho pobytu

   Typ povolenia na pobyt

   Obdobie platnosti

DOKUMENTY

Doklady totožnosti
  Cestovný pas (69)

   Informácia , že žiadateľ je v súčasnosti držiteľom cestovného pasu alebo že žiadateľ vlastní 
cestovný pas, ktorý v súčasnosti nemá u seba

   Číslo cestovného pasu

   Obdobie platnosti

   Dátum vydania

   Vydávajúci orgán

   Miesto vydania

   Úrady zadržali pas na overenie jeho pravosti alebo sa žiadateľ pokúsi predložiť pas 
rozhodujúcemu orgánu

(66) Predchádzajúci pobyt sa nevzťahuje na príležitostné návštevy alebo tranzity cez inú krajinu, ako je krajina pôvodu žiadateľa.

(67) Pozri článok 3 ods. 1 písm. a) bod iii) nariadenia o štatistike o migrácii a článok 34 ods. 2 písm. d) dublinského nariadenia III.

(68) Pozri článok 34 ods. 2 písm. d) dublinského nariadenia III.

(69) Pozri článok 13 ods. 2 písm. b) APD a článok 34 ods. 2 písm. b) dublinského nariadenia III.
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  Iné doklady totožnosti (70)

  Iné doklady totožnosti sú doklady iné ako cestovný pas, ktoré môžu preukázať totožnosť žiadateľa, ako 
napríklad občianske preukazy, záznamy o totožnosti alebo rodné listy.

   Informácia, že žiadateľ je držiteľom iných dokladov totožnosti alebo že žiadateľ vlastní doklady, 
ktorých v súčasnosti nie je držiteľom

   Typ dokladu

   Číslo dokladu

   Doklad totožnosti bol zadržaný orgánmi na overenie jeho pravosti alebo sa žiadateľ pokúsi 
rozhodujúcemu orgánu predložiť iné doklady totožnosti

  Žiadne doklady totožnosti

   Informácia, že žiadateľ nikdy nevlastnil cestovný pas a/alebo iné doklady totožnosti

   Ďalšie informácie, ako napríklad dôvody, prečo žiadateľ nemá cestovný pas alebo iné doklady 
totožnosti

Podporné dokumenty
Podpornými dokumentmi sú všetky dokumenty, ktoré žiadateľ predkladá na zdôvodnenie žiadosti 
o medzinárodnú ochranu, vrátane sobášnych listov, vojenských záznamov alebo iných dokumentov na 
zdôvodnenie žiadosti o azyl.

  Typ dokumentu (71)

   Informácia, že dokument, ktorý má žiadateľ v držbe, je originál alebo kópia

   Ďalšie informácie, ako napríklad hlavná téma dokumentu, vydávajúci orgán, dátum vydania 
a skutočnosť, na ktorú chce žiadateľ poukázať predložením dokladu 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

  Etnická príslušnosť

  Náboženstvo

  Jazyky, ktorým žiadateľ rozumie (72)

   Materinský jazyk

   Znalosť iných jazykov

   Úroveň znalosti

  Vzdelanie vrátane rokov školskej dochádzky a/alebo typov navštevovaných škôl

  Povolanie vrátane informácií o bývalom zamestnaní

(70) Pozri článok 13 ods. 2 písm. b) APD a článok 34 ods. 2 písm. b) dublinského nariadenia III.

(71) Pozri článok 13 ods. 2 písm. b) APD.

(72) Pozri článok 12 ods. 1 písm. a) APD a článok 5 ods. 2 RCD.
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RODINA

  Rodinný stav (slobodný/ženatý alebo vydatá/rozvedený/ovdovený)

Rodinní príslušníci

  Manžel/manželka/zákonný partner

   Meno (mená)

   Priezvisko (priezviská)

   Dátum narodenia/vek

   Miesto narodenia

   Štátna príslušnosť

   Aktuálna poloha

   Dátum sobáša

   Ďalšie informácie, ako sú podrobnosti o manželstve, ktoré nie je zákonne osvedčené

  Bývalé manželky (bývalí manželia)/zákonný partner (zákonní partneri)

   Meno (mená)

   Priezvisko (priezviská)

   Dátum narodenia/vek

   Miesto narodenia

   Štátna príslušnosť

   Aktuálna poloha/dátum úmrtia

  Ak je žiadateľ rozvedený s manželom (manželkou) alebo je zosobášený s viacerými manželmi 
(manželkami):

   Dátum sobáša/rozvodu

   Ďalšie informácie, ako sú podrobnosti o manželstve/rozvode, ktoré nie sú zákonne osvedčené

  Deti

   Meno (mená)

   Priezvisko (priezviská)

   Dátum narodenia

   Miesto narodenia

   Štátna príslušnosť

   Aktuálna poloha

   Matka dieťaťa

    Meno (mená)

    Priezvisko (priezviská)

    Štátna príslušnosť

   Otec dieťaťa

    Meno (mená)

    Priezvisko (priezviská)

    Štátna príslušnosť
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Iní rodinní príslušníci
Medzi iných rodinných príslušníkov patria títo príbuzní, ktorí majú pobyt v rôznych krajinách alebo môžu 
byť zosnulí.

  Rodič (rodičia)

   Meno (mená)

   Priezvisko (priezviská)

   Dátum narodenia/vek

   Štátna príslušnosť

   Aktuálna poloha/dátum úmrtia

  Súrodenec (súrodenci)

   Meno (mená)

   Priezvisko (priezviská)

   Dátum narodenia/vek

   Štátna príslušnosť

   Aktuálna poloha/dátum úmrtia

  Ďalší relevantní rodinní príslušníci

   Meno (mená)

   Priezvisko (priezviská)

   Dátum narodenia/vek

   Štátna príslušnosť

   Aktuálna poloha/dátum úmrtia

Rodinní príslušníci, ktorí sa nachádzajú v iných krajinách EÚ+
Ak sa niektorý z rodinných príslušníkov uvedených vyššie nachádza v inej krajine EÚ+, mali by sa o každom 
rodinnom príslušníkovi získať tieto informácie.

  Osobné údaje člena rodiny (ako sa uvádza vyššie) (73)

   Vzťah s členom rodiny

   Krajina pobytu

   Postavenie z hľadiska pobytu

   Kontaktné údaje

   Informácia, že žiadateľ je závislý od rodinného príslušníka

    Ďalšie podrobnosti o tejto závislosti, napríklad že žiadateľ je dieťa alebo je v pokročilom 
veku, alebo má zdravotné postihnutie alebo závažné ochorenie

   Informácia, že rodinný príslušník je závislý od žiadateľa

    Ďalšie podrobnosti o tejto závislosti, napríklad že žiadateľ je dieťa alebo je v pokročilom 
veku, alebo má zdravotné postihnutie alebo závažné ochorenie

(73) Pozri článok 34 ods. 2 písm. a) dublinského nariadenia III.
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Vyhľadávanie rodinných príslušníkov
Ak je žiadateľom nezaopatrené dieťa, zaznamenajú sa kontaktné údaje rodičov. Ak má dieťa (ďalších) 
primárnych poskytovateľov starostlivosti, mali by sa zaznamenať aj ich kontaktné údaje a informácie o ich 
vzťahu k dieťaťu (74).

  Vzťah s dieťaťom

  Meno (mená)

  Priezvisko (priezviská)

  Adresa

  Telefónne číslo

PREPOJENÉ PRÍPADY

  Informácia o číslach spisov príbuzných registrovaných v krajine azylu

  Informácia o číslach spisov žiadostí, ktoré inak súvisia s prípadom žiadateľa (napr. žiadatelia, ktorí 
spolu utiekli z rovnakého dôvodu)

CESTOVNÁ TRASA

  Cestovná trasa (75)

   Doprava využitá pri cestovaní

   Dátum opustenia krajiny pôvodu

   Dátum príchodu do hostiteľskej krajiny

ZRANITEĽNOSTI

Zraniteľnosť sa týka osobitných procesných potrieb a/alebo osobitných potrieb pri prijímaní, ktoré môže mať 
žiadateľ. Vašou úlohou je identifikovať znaky zraniteľnosti a označiť ich pre azylový orgán, poskytnúť okamžitú 
podporu, ktorá je k dispozícii vo fáze registrácie, a postúpiť žiadateľa na ďalšie posúdenie alebo podporu.

  Znaky zraniteľnosti, z ktorých vyplývajú osobitné potreby (76)

   Doplňujúce poznámky k týmto znakom zraniteľnosti, ako napríklad opis konkrétnych skutočností, 
ktoré na ne poukazujú

  Žiadateľ je informovaný o dostupnej pomoci, ktorá je relevantná v jeho situácii, vrátane právnej 
pomoci a psychosociálnej a lekárskej starostlivosti (77)

  Žiadateľ bol postúpený na poskytnutie tejto pomoci (so súhlasom žiadateľa)
  Poznámky k potrebe ďalšieho postúpenia (postúpení), ako je posúdenie osobitných potrieb, posúdenie 

najlepšieho záujmu dieťaťa, vymenovanie zástupcu (ak existujú skutočnosti poukazujúce na to, že 
žiadateľ je maloletý bez sprievodu, má mentálne postihnutie alebo závažnú duševnú chorobu)

(74) Upozorňujeme, že pred začatím vyhľadávania rodinných príslušníkoch bude potrebné posúdiť najlepší záujem dieťaťa v súlade 
s článkom 31 ods. 5 KS.

(75) Pozri článok 34 ods. 2 písm. d) dublinského nariadenia III.

(76) Pozri článok 24 ods. 1 APD a článok 22 ods. 1 RCD.

(77) Pozri článok 24 ods. 3 APD.
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DUBLINSKÉ KONANIE

  Žiadateľ dostane základné informácie o dublinskom konaní vrátane kritérií na určenie toho, ktorá 
krajina EÚ+ je zodpovedná za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu (78)

  Žiadateľ dostane základné informácie o porovnaní odtlačkov prstov v systéme Eurodac (79)

  Výsledok zo systému Eurodac (ak je k dispozícii)

  Výsledok zo Schengenského informačného systému (ak je k dispozícii)

  Výsledok z VIS (ak je k dispozícii)

Informácie o väzbe na inú krajinu EÚ+
  Informácia o pobyte/krátkodobom pobyte v inej krajine EÚ+ (80)

   Ďalšie informácie o povolení na pobyt, vízach alebo iných dokladoch vydaných inou krajinou EÚ+ 
vrátane vydávajúcej krajiny, typu dokladu, príp. možného dátumu vydania a skončenia platnosti

  Informácia o žiadosti o medzinárodnú ochranu v inej krajine EÚ+ (81)

   Ďalšie podrobnosti o žiadosti, napr. krajina, v ktorej bola žiadosť podaná, a príp. výsledok

  Žiadateľ je (má byť) odkázaný na dublinskú jednotku (pri zohľadnení všetkých skutočností 
poukazujúcich na pobyt rodinných príslušníkov, pobyt/krátkodobý pobyt žiadateľa a/alebo žiadosť 
o medzinárodnú ochranu v inej krajine alebo krajinách EÚ+)

ŽIADOSŤ O AZYL

  Stručný opis dôvodov žiadosti o medzinárodnú ochranu (82)

Následná žiadosť

Ak žiadateľ predloží následnú žiadosť, mali by sa získať aj tieto údaje.

  Nové náležitosti alebo zistenia, ktoré neboli predtým predložené azylovému orgánu (podrobný 
opis) (83)

   Dôvody, prečo neboli nové náležitosti alebo zistenia predložené azylovému orgánu skôr

   Ako nové náležitosti alebo zistenia potenciálne súvisia so žiadosťou (žiadosťami) o azyl 
predloženou (predloženými) v predchádzajúcej žiadosti (žiadostiach)

  Akékoľvek iné dôvody na podanie žiadosti o medzinárodnú ochranu

(78) Pozri článok 4 ods. 1 dublinského nariadenia III.

(79) Pozri článok 29 ods. 1 nariadenia Eurodac.

(80) Pozri článok 34 ods. 2 písm. d) a e) dublinského nariadenia III.

(81) Pozri článok 34 ods. 2 písm. g) dublinského nariadenia III.

(82) Pozri článok 4 ods. 2 KS.

(83) Pozri článok 7 ods. 2 APD.
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DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

  Doplňujúce informácie týkajúce sa žiadosti, ktoré nie sú uvedené vyššie, ako napríklad informácie, 
ktoré je potrebné označiť pre azylový orgán, doplňujúce postúpenia alebo uvedenie potrieb 
týkajúcich sa azylového procesu.

ZÁVEREČNÉ POZNÁMKY

  Informácie zaznamenané vo formulári o registrácii sa prečítajú späť žiadateľovi

  Žiadateľ potvrdí, že obsah formulára o registrácii správne zodpovedá registračnému pohovoru

  Žiadateľovi sa poskytnú informácie o ďalších krokoch v azylovom procese (84)

  Žiadateľovi sú poskytnuté informácie o tom, ako bude pozvaný na osobný pohovor, 
a o (predpokladanom) čase/dátume osobného pohovoru (v prípade potreby) (85)

Podrobnosti o osobách prítomných počas podávania žiadosti

  Registračný pracovník

  Tlmočník

  Právny poradca/iný poradca

  Zástupca/opatrovník

Podpisy
  Žiadateľ

  Registračný pracovník

  Tlmočník

  Zástupca/opatrovník/právny poradca (v prípade potreby)

(84) Pozri článok 12 ods. 1 písm. a) APD.

(85) Pozri článok 12 ods. 1 písm. a) APD.
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Príloha 2: Kontrolný zoznam k poskytovaniu informácií
V súlade s článkom 12 ods. 1 písm. a) APD musia byť žiadateľovi o medzinárodnú ochranu poskytnuté 
informácie aspoň o nižšie uvedených témach. Podrobnejší opis druhu informácií, ktoré sa poskytujú 
žiadateľovi v rámci každej položky, možno nájsť v kapitole III „Poskytovanie informácií“. 

Postup, ktorý je potrebné dodržiavať

  Účel registrácie

  Praktické kroky počas registračného konania

  Postup na určenie, ktorá krajina EÚ+ je zodpovedná za posúdenie žiadosti

  Dôvernosť počas azylového procesu

  Registrácia sa vykonáva bezplatne

  Informácie o doklade, ktorý potvrdzuje postavenie osoby ako žiadateľa o medzinárodnú ochranu

Ak sa registrácia a podávanie žiadosti vykonávajú oddelene:

  Ako a kde podať žiadosť

  Dôsledky nepodania žiadosti

Ak je žiadateľom dieťa:

  Právo podať žiadosť vo vlastnom mene (ak má dieťa takúto spôsobilosť na právne úkony podľa 
vnútroštátneho práva)

  Právo podať žiadosť prostredníctvom svojich rodičov, iných rodinných príslušníkov, dospelej osoby, 
ktorá je za dieťa zodpovedná, alebo zástupcu

Ak je žiadateľom dospelá závislá osoba:

  Právo podať žiadosť vo vlastnom mene

  Dôsledky nepodania žiadosti vo vlastnom mene

Práva a povinnosti počas konania

Práva

  Zostať v členskom štáte počas posudzovania žiadosti

  Materiálne podmienky prijímania, ktoré poskytujú primeranú životnú úroveň

  Prístup k tlmočníkovi

  Právna pomoc a zastupovanie počas azylového procesu

  Komunikácia s UNHCR a inými organizáciami poskytujúcimi právne poradenstvo alebo iné 
poradenstvo

Ak je žiadateľ zraniteľný:

  Primeraná podpora, aby mohol využívať svoje práva a dodržiavať povinnosti počas azylového procesu

  Primeraná podpora týkajúca sa potrieb súvisiacich s podmienkami prijímania
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Ak je žiadateľ zaistený:

  Dôvody zaistenia

  Postup, ktorý treba dodržať na napadnutie príkazu na zaistenie

  Možnosť požiadať o bezplatnú právnu pomoc a zastupovanie

Povinnosti

  Spolupracovať s orgánmi

  Dostaviť sa osobne pred orgány

  Odovzdať doklady, ktoré žiadateľ vlastní a ktoré sú relevantné pre konanie o posúdení žiadosti

  Dodržiavať lehoty na predloženie podporných náležitostí

  Oznámiť orgánom kontaktnú adresu a každú zmenu adresy

  Nechať si odobrať odtlačky prstov

Možné dôsledky neplnenia povinností a nespolupráce s orgánmi

  Konanie o posúdení žiadosti môže byť zastavené

  Posúdenie relevantných náležitostí v žiadosti o azyl môže byť ovplyvnené

  Azylový proces sa môže urýchliť

  Môže sa využiť zaistenie na potvrdenie totožnosti, štátnej príslušnosti alebo iných náležitostí 
relevantných pre žiadosť

  Materiálne podmienky prijímania môžu byť obmedzené alebo vo výnimočných prípadoch odňaté

Lehoty pre konanie o posúdení žiadosti

  Konanie bude ukončené čo najskôr do 6 mesiacov (v závislosti od usporiadania v jednotlivých štátoch 
môžu platiť iné lehoty)

  Obdobie preskúmania sa môže z konkrétnych dôvodov predĺžiť až na 21 mesiacov

Prostriedky, ktoré má žiadateľ k dispozícii na splnenie povinnosti predložiť náležitosti na zdôvodnenie 
žiadosti

  Možnosť predložiť listinné a iné dôkazy na podporu žiadosti

  Prostriedky na predloženie listinných dôkazov

  Čas, kedy možno poskytnúť listinné dôkazy

Dôsledky výslovného alebo konkludentného späťvzatia žiadosti

Výslovné späťvzatie

  Konanie o posúdení žiadosti sa skončí

  Prístup k právam žiadateľa o medzinárodnú ochranu sa skončí

Konkludentné späťvzatie

  Konanie o posúdení žiadosti môže byť zastavené alebo žiadosť môže byť zamietnutá

  Konanie o posúdení žiadosti môže byť znovu otvorené v rámci určitej lehoty v závislosti od 
vnútroštátneho postupu
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Právne odkazy
Táto časť obsahuje všetky informácie o odkazoch na právne predpisy a relevantnú judikatúru.

Tento prehľad právnych odkazov nemá predstavovať úplný referenčný nástroj. Jeho cieľom je 
iba poskytnúť rozhodovačom praktické usmernenie s odkazmi na niektoré najvýznamnejšie 
ustanovenia.

Odkaz na právny predpis Téma Príslušný článok 
(príslušné články)

procedurálna smernica
(smernica 2013/32/EÚ)

prístup ku konaniu
žiadosti podané v mene závislých alebo 
maloletých osôb
záruky pre žiadateľov
povinnosti žiadateľov
žiadatelia, ktorí potrebujú osobitné 
procesné záruky
záruky pre maloleté osoby bez sprievodu
získavanie informácií o jednotlivých 
prípadoch
dôvernosť

článok 6
článok 7 

článok 12
článok 13
článok 24 

článok 25
článok 30 

článok 48

kvalifikačná smernica
(smernica 2011/95/EÚ)

posudzovanie skutočností a okolností článok 4

smernica o podmienkach 
prijímania
(smernica 2013/33/EÚ)

informácie
dokumentácia
posúdenie osobitných potrieb zraniteľných 
osôb pri prijímaní
maloleté osoby bez sprievodu

článok 5
článok 6
článok 22 

článok 24

dublinské nariadenie III
[nariadenie (EÚ) č. 604/2013]

právo na informácie
začatie postupu
poskytovanie informácií

článok 4
článok 20
článok 34

nariadenie Eurodac
[nariadenie (EÚ) č. 603/2013]

porovnanie a zaslanie odtlačkov prstov
zaznamenávanie údajov
práva dotknutej osoby

článok 9
článok 11
článok 29

nariadenie o štatistike 
o migrácii
[nariadenie (ES) č. 862/2007, 
ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 
2020/851]

štatistiky o medzinárodnej ochrane článok 4
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vízový informačný systém
[nariadenie (ES) č. 767/2008]

nahliadnutie do údajov vo VIS s cieľom 
určiť krajinu EÚ+ zodpovednú za 
posúdenie žiadosti
nahliadnutie do údajov vo VIS s cieľom 
posúdiť žiadosť (článok 22)

článok 21
článok 22





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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