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480
ZÁKON
z 20. júna 2002
o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
PRVÁ ÈAS•
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet zákona
Predmetom tohto zákona je
a) upravi• konanie o azyle,
b) ustanovi• postup pri poskytovaní doèasného
útoèiska,
c) ustanovi• práva a povinnosti žiadate¾ov o udelenie
azylu (ïalej len „žiadate¾“), azylantov, cudzincov1)
žiadajúcich o poskytnutie doèasného útoèiska
a odídencov,
d) ustanovi• pôsobnos• orgánov verejnej moci na úseku azylu a doèasného útoèiska,
e) upravi• integráciu azylantov do spoloènosti,
f) upravi• pobyt v azylových zariadeniach.

g)

§2
Vymedzenie pojmov
Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) azylom ochrana cudzinca pred prenasledovaním
z dôvodov uvedených v medzinárodnej zmluve 2) alebo osobitnom predpise,3)
b) konaním o azyle konanie o udelenie azylu a konanie
o odòatie azylu,
c) žiadate¾om cudzinec, ktorý na útvare Policajného
zboru4) (ïalej len „policajný útvar“) pod¾a § 3 ods. 2
vyhlási, že žiada o udelenie azylu na území Slovenskej republiky,
d) azylantom cudzinec, ktorému bol udelený azyl,
e) odídencom cudzinec, ktorému Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky (ïalej len „ministerstvo“) na
základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky
(ïalej len „vláda“) poskytlo doèasné útoèisko,
f) bezpeènou krajinou pôvodu stabilný právny štát
1

)
)
3
)
4
)
5
)
6
)
2

h)
i)

j)
k)
l)

s demokratickým zriadením, ktorého je cudzinec
štátnym obèanom, alebo v prípade osoby bez štátnej príslušnosti štát jej bydliska,
1. v ktorom štátna moc ochraòuje ¾udské práva
a základné slobody5) a zabezpeèuje ich dodržiavanie,
2. ktorý jeho obèania alebo osoby bez štátnej
príslušnosti s bydliskom v tomto štáte vo všeobecnosti neopúš•ajú z dôvodov uvedených v § 8,
3. ktorý ratifikoval a dodržiava medzinárodné zmluvy o ¾udských právach a základných slobodách a
4. ktorý umožòuje èinnos• právnických osôb dohliadajúcich na dodržiavanie ¾udských práv
v krajine,
bezpeènou tre•ou krajinou stabilný právny štát
s demokratickým zriadením, iný ako štát, ktorého
je cudzinec štátnym obèanom, alebo v prípade osoby bez štátnej príslušnosti iný štát ako štát jej
bydliska,
1. ak sa v òom cudzinec pred príchodom na územie
Slovenskej republiky nachádzal a mal možnos•
požiada• o ochranu pod¾a medzinárodnej zmluvy,6)
2. kam môže by• cudzinec vrátený a môže požiada•
o ochranu6) bez toho, aby bol vystavený prenasledovaniu, muèeniu, krutému, ne¾udskému alebo
ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu a
3. ak nie je štátom, na ktorý sa vz•ahuje zákaz
vyhostenia alebo vrátenia pod¾a § 47,
4. ak tento štát zabezpeèuje ochranu pod¾a § 47,
azylovým zariadením záchytný tábor, pobytový tábor, prijímacie centrum a humanitné centrum,
záchytným táborom zariadenie ministerstva, v ktorom sa poèas karanténnych opatrení zabezpeèuje
pobyt žiadate¾ov pred ich umiestnením v pobytovom tábore, pobyt cudzincov, ktorí požiadali o poskytnutie doèasného útoèiska, alebo pobyt odídencov pred ich umiestnením v humanitnom centre,
pobytovým táborom zariadenie ministerstva, v ktorom sa zabezpeèuje pobyt žiadate¾ov,
prijímacím centrom miesto v tranzitnom priestore
medzinárodného letiska, v ktorom sa umiestòuje
žiadate¾ pod¾a § 3 ods. 2 písm. c),
humanitným centrom zariadenie ministerstva,

§ 1 ods. 2 zákona è. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dohovor o právnom postavení uteèencov (oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 319/1996 Z. z.).
Èl. 53 Ústavy Slovenskej republiky.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
Napríklad Dohovor o ochrane ¾udských práv a základných slobôd (oznámenie Federálneho ministerstva zahranièných vecí è. 209/1992 Zb.).
Dohovor o právnom postavení uteèencov (oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 319/1996 Z. z.).
Dohovor o ochrane ¾udských práv a základných slobôd (oznámenie Federálneho ministerstva zahranièných vecí è. 209/1992 Zb.).
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m)
n)
o)

p)

q)

r)

v ktorom sa zabezpeèuje pobyt cudzincov, ktorí
požiadali o poskytnutie doèasného útoèiska, a odídencov,
integraèným strediskom zariadenie ministerstva,
v ktorom sa zabezpeèuje prechodné ubytovanie
azylantov,
integráciou proces zaèleòovania azylantov do spoloènosti,
karanténnymi opatreniami doèasná izolácia žiadate¾ov, cudzincov, ktorí požiadali o poskytnutie doèasného útoèiska, alebo odídencov v záchytnom
tábore na èas nevyhnutne potrebný na vykonanie
základných zdravotníckych opatrení,
prenasledovaním závažné alebo opakované konanie
spôsobujúce ohrozenie života alebo slobody, alebo
iné konanie spôsobujúce psychický nátlak na osobu, ak je vykonávané, podporované alebo trpené
štátnymi orgánmi v štáte, ktorého je cudzinec štátnym obèanom, alebo v štáte, v ktorom cudzinec mal
bydlisko, ak ide o osobu bez štátnej príslušnosti,
alebo ak tento štát nie je schopný zodpovedajúcim
spôsobom zabezpeèi• ochranu pred takýmto konaním,
bydliskom cudzinca bez štátnej príslušnosti štát,
v ktorom sa pred vstupom na územie Slovenskej
republiky dlhodobo zdržiaval a viažu ho k nemu
urèité osobné vz•ahy,
povereným zamestnancom ministerstva zamestnanec, ktorý vykonáva úlohy ministerstva pod¾a tohto
zákona.
DRUHÁ ÈAS•
KONANIE O AZYLE
P R VÁ HLAVA
KONANIE O UDELENIE AZYLU
Zaèatie konania
§3

(1) Konanie o udelenie azylu sa zaèína vyhlásením
žiadate¾a.
(2) Príslušným na prijatie vyhlásenia je
a) pri vstupe na územie Slovenskej republiky policajný útvar v mieste hranièného priechodu,
b) po vstupe na územie Slovenskej republiky policajný
útvar pod¾a miesta, kde sa cudzinec zdržiava,
c) ak ide o cudzinca, ktorý sa letecky prepraví na
územie Slovenskej republiky a nespåòa podmienky
na vstup na územie Slovenskej republiky, policajný
útvar v tranzitnom priestore medzinárodného letiska.
(3) Vyhlásenie pod¾a odseku 1 policajný útvar zaznamená na úradnom tlaèive, ktorého vzor je uvedený
v prílohe è. 1, a bezodkladne ho zašle ministerstvu.
(4) Policajný útvar po vyhlásení pod¾a odseku 1
odníme žiadate¾ovi cestovný doklad alebo iný doklad
o jeho totožnosti a vydá mu o tom potvrdenie. Odòaté
doklady policajný útvar zašle bezodkladne minister-
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stvu. Policajný útvar tiež zabezpeèí odòatie daktyloskopických odtlaèkov žiadate¾ovi.
(5) Ak je podozrenie, že žiadate¾ ukrýva cestovný
doklad alebo iný doklad potrebný na spo¾ahlivé zistenie skutkového stavu veci, alebo vec, ktorá ohrozuje
život alebo zdravie osôb, je príslušník Policajného zboru4) (ïalej len „policajt“) oprávnený vykona• prehliadku
žiadate¾a a jeho osobných vecí. Prehliadku žiadate¾a
vykoná osoba rovnakého pohlavia.
(6) Žiadate¾, okrem cudzinca uvedeného v odseku 2
písm. c), je povinný, ak mu v tom nebránia závažné
dôvody, dostavi• sa do záchytného tábora do 24 hodín
od vyhlásenia pod¾a odseku 1. Policajný útvar vydá na
preukazovanie totožnosti žiadate¾ovi preukaz s platnos•ou 24 hodín.
(7) Preprava žiadate¾a do záchytného tábora sa môže
uskutoèni• v sprievode policajta.
§4
(1) Žiadate¾ je po podaní vyhlásenia pod¾a § 3 ods. 1
povinný poskytnú• poverenému zamestnancovi ministerstva pravdivo a úplne všetky požadované údaje
potrebné na rozhodnutie o žiadosti o udelenie azylu,
ktoré sa zaznamenajú na úradnom tlaèive (ïalej len
„dotazník“). Vzor dotazníka je uvedený v prílohe è. 2.
(2) Pred vyplnením dotazníka poverený zamestnanec
ministerstva pouèí žiadate¾a o jeho právach a povinnostiach poèas konania o udelenie azylu a o možnosti
zastupovania v konaní pod¾a tohto zákona.
(3) Ministerstvo premiestni žiadate¾a pod¾a § 3
ods. 2 písm. c) z prijímacieho centra do záchytného
tábora, ak
a) nerozhodne o jeho žiadosti do siedmich dní od vyplnenia dotazníka alebo
b) súd nerozhodne do 30 dní od podania opravného
prostriedku pod¾a § 21 ods. 5.
(4) Die•a, ktoré sa narodilo na území Slovenskej
republiky žiadate¾ke alebo azylantke, sa považuje za
žiadate¾a.
(5) Zákonný zástupca die•a•a pod¾a odseku 4 je
povinný do 60 dní odo dòa narodenia die•a•a poskytnú• poverenému zamestnancovi ministerstva pravdivo
a úplne všetky požadované údaje potrebné na rozhodnutie o žiadosti o udelenie azylu, ktoré sa zaznamenajú v dotazníku; ak tak neurobí, ministerstvo postupuje
pod¾a § 19 ods. 1 písm. b).
§5
Doklady žiadate¾a
(1) Po príchode do záchytného tábora ministerstvo
vydá cudzincovi staršiemu ako 15 rokov preukaz žiadate¾a ako doklad o jeho totožnosti na èas konania
o udelenie azylu; ministerstvo v preukaze uvedie aj
údaje o de•och žiadate¾a mladších ako 15 rokov, ak sú
tiež žiadate¾mi.
(2) Ministerstvo vydá preukaz pod¾a odseku 1 cudzincovi mladšiemu ako 15 rokov, ak ho na území
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§9

Slovenskej republiky nesprevádza jeho zákonný zástupca.
§6
Pohovor
(1) Poverený zamestnanec ministerstva s cie¾om
spo¾ahlivo zisti• skutkový stav veci vykoná pohovor so
žiadate¾om, na ktorý je žiadate¾ povinný dostavi• sa na
miesto a v èase, ktoré urèí ministerstvo; o vykonanom
pohovore spíše zápisnicu. V odôvodnených prípadoch
pohovor možno opakova•.
(2) Pred uskutoènením pohovoru poverený zamestnanec ministerstva pouèí žiadate¾a o jeho právach
a povinnostiach poèas konania o udelenie azylu.
(3) Žiadate¾ je povinný uvies• pravdivo a úplne všetky skutoènosti súvisiace s jeho žiados•ou o udelenie
azylu.
(4) Ministerstvo z dôvodov hodných osobitného zrete¾a a s prihliadnutím na svoje možnosti zabezpeèí
pohovor a jeho tlmoèenie osobou rovnakého pohlavia,
ako je žiadate¾.
(5) Pri pohovore s maloletou osobou poverený zamestnanec ministerstva prihliada na vek a stupeò
rozumovej a vô¾ovej vyspelosti maloletého.
(6) Pohovor s osobou uvedenou v odseku 5 možno
vykona• len za prítomnosti jej zákonného zástupcu
alebo opatrovníka.
§7

Udelenie azylu z humanitných dôvodov
Ministerstvo môže udeli• azyl z humanitných dôvodov, aj keï sa v konaní nezistia dôvody pod¾a § 8.
§ 10
Udelenie azylu na úèel zlúèenia rodiny
(1) Ministerstvo na úèel zlúèenia rodiny udelí azyl
a) manželovi azylanta, ak manželstvo trvá v štáte, ktorý azylant opustil z dôvodov pod¾a § 8, a azylant
s tým vopred písomne súhlasí,
b) slobodným de•om azylanta do 18 rokov ich veku
alebo
c) rodièom slobodného azylanta mladšieho ako 18
rokov, ak s tým azylant vopred písomne súhlasí; za
azylanta robí právne úkony opatrovník, ktorého mu
ustanoví ministerstvo;7) ustanovenia § 16 ods. 2 sa
nepoužijú.
(2) Žiadatelia uvedení v odseku 1 sa poèas konania
o udelenie azylu musia zdržiava• na území Slovenskej
republiky.
(3) Ministerstvo udelí azyl osobám uvedeným v odseku 1, len ak ide o zlúèenie rodiny s azylantom, ktorému bol azyl udelený pod¾a § 8.
(4) Ministerstvo udelí azyl aj die•a•u narodenému
azylantke na území Slovenskej republiky, ak je splnená povinnos• pod¾a § 4 ods. 5.
§ 11

Doruèovanie písomností
Ak písomnos• nemožno ani opakovane doruèi• žiadate¾ovi do vlastných rúk, ministerstvo ju uloží v azylovom zariadení, v ktorom je žiadate¾ umiestnený;
oznámenie o uložení nedoruèenej písomnosti vyvesí
na informaènej tabuli v azylovom zariadení. Ak si žiadate¾ nevyzdvihne písomnos• do siedmich dní od jej
uloženia, posledný deò tejto lehoty sa považuje za deò
doruèenia, aj keï sa adresát o uložení písomnosti
nedozvedel.
§8
Udelenie azylu
(1) Ministerstvo udelí azyl žiadate¾ovi, ktorý má
v štáte, ktorého je štátnym obèanom, a ak ide o osobu
bez štátnej príslušnosti, v štáte jeho bydliska, opodstatnené obavy z prenasledovania z rasových, národnostných alebo náboženských dôvodov, z dôvodov zastávania
urèitých
politických
názorov
alebo
príslušnosti k urèitej sociálnej skupine, a vzh¾adom
na tieto obavy sa nemôže alebo nechce vráti• do tohto
štátu.
(2) Ministerstvo udelí azyl žiadate¾ovi, ktorý je v štáte, ktorého má štátne obèianstvo, a ak ide o osobu bez
štátnej príslušnosti, v štáte jeho bydliska, prenasledovaný za uplatòovanie politických práv a slobôd.
7
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Zamietnutie žiadosti ako neprípustnej
(1) Ministerstvo zamietne žiados• ako neprípustnú,
ak
a) je pod¾a medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, príslušný na konanie iný
štát alebo
b) žiadate¾ prichádza zo štátu, ktorý Slovenská republika považuje za bezpeènú tretiu krajinu; to neplatí,
ak v jeho prípade nemožno túto krajinu za takú
považova• alebo ak žiadate¾a do bezpeènej tretej
krajiny nemožno úèinne vráti•.
(2) Ministerstvo vo výroku rozhodnutia pod¾a odseku 1 písm. a) uvedie aj štát, ktorý je príslušný na
konanie o udelenie azylu.
(3) Ministerstvo rozhodne pod¾a odseku 1 písm. b)
do 30 dní od zaèatia konania; po uplynutí tejto lehoty
žiados• nemôže zamietnu• ako neprípustnú.
§ 12
Zamietnutie žiadosti ako zjavne neopodstatnenej
(1) Ministerstvo žiados• o udelenie azylu zamietne
ako zjavne neopodstatnenú, ak o udelenie azylu požiada žiadate¾, ktorý
a) zakladá svoju žiados• na iných dôvodoch ako v § 8

) § 16 ods. 1 zákona è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
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alebo 10, najmä na dôvodoch, ako je h¾adanie zamestnania alebo lepších životných podmienok,
b) bez náležitého vysvetlenia
1. zakladá svoju žiados• na nepravej totožnosti alebo na falšovaných dokladoch, o ktorých aj poèas
pohovoru tvrdí, že sú pravé,
2. po predložení žiadosti o udelenie azylu úmyselne
poskytne nepravdivé údaje,
3. úmyselne poškodí, znièí alebo akýmko¾vek iným
spôsobom sa zbaví svojho cestovného dokladu
alebo iného dokladu dôležitého na konanie o udelenie azylu s úmyslom vytvori• si nepravú totožnos• alebo s•aži• posudzovanie žiadosti,
4. úmyselne neoznámi, že už v minulosti predložil
svoju žiados• o udelenie azylu v jednej krajine
alebo vo viacerých krajinách, najmä ak používa
nepravú totožnos•,
5. predloží svoju žiados• o udelenie azylu až s úmyslom odvráti• bezprostredne hroziace vyhostenie
po tom, èo takúto žiados• v minulosti nepredložil,
alebo
6. nesplní povinnos• spolupracova• s ministerstvom
pod¾a tohto zákona, najmä ak sa opakovane a bez
vážnych dôvodov odmieta dostavi• na pohovor,
alebo
c) pochádza zo štátu, ktorý Slovenská republika považuje za bezpeènú krajinu pôvodu; to neplatí, ak
v jeho prípade nemožno túto krajinu za takúto považova•.
(2) Ministerstvo tiež zamietne žiados• o udelenie azylu ako zjavne neopodstatnenú, ak ide o opakovanú
žiados• a žiadate¾ uvádza rovnaké skutoènosti ako
v predchádzajúcom konaní; to neplatí, ak bolo konanie o udelenie azylu zastavené pod¾a § 19 ods. 1
písm. a) až c), f) a g).
(3) Ministerstvo rozhodne pod¾a odsekov 1 a 2 do
30 dní od zaèatia konania; po uplynutí tejto lehoty
žiados• nemôže by• zamietnutá ako zjavne neopodstatnená.
(4) Ministerstvo nezamietne žiados• ako zjavne neopodstatnenú, ak o azyl požiada cudzinec uvedený
v § 16 ods. 2, ktorého na území Slovenskej republiky
nesprevádza jeho zákonný zástupca.
§ 13
Neudelenie azylu
(1) Ministerstvo neudelí azyl, ak je dôvodné podozrenie, že žiadate¾
a) sa dopustil trestného èinu proti mieru, vojnového
trestného èinu alebo trestného èinu proti ¾udskosti
pod¾a medzinárodných dokumentov obsahujúcich
ustanovenia o týchto trestných èinoch,2)
b) sa dopustil závažného nepolitického trestného èinu
mimo územia Slovenskej republiky predtým, ako
požiadal o udelenie azylu,2) alebo
c) je vinný za èiny, ktoré sú v rozpore s cie¾mi a zásadami Organizácie Spojených národov. 2)
(2) Ministerstvo neudelí azyl žiadate¾ovi, ktorý má
viac štátnych obèianstiev a odmieta ochranu štátu,
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ktorého je štátnym obèanom, prièom nejde o štát pod¾a
§ 8.
D R U H Á H L A VA
ZÁNIK AZYLU
§ 14
Dôvody zániku azylu
(1) Azyl zaniká
a) udelením štátneho obèianstva Slovenskej republiky azylantovi,
b) písomným vyhlásením azylanta o vzdaní sa azylu,
c) smr•ou azylanta alebo
d) jeho odòatím.
(2) Písomným vyhlásením azylanta o vzdaní sa azylu
zaniká azyl dòom doruèenia tohto vyhlásenia ministerstvu.
§ 15
Odòatie azylu
(1) Konanie o odòatie azylu sa
ministerstva.

zaèína na podnet

(2) Ministerstvo odníme azyl, ak
a) azylant dobrovo¾ne využil ochranu, ktorú mu poskytol štát, ktorého je štátnym obèanom,
b) azylant po predchádzajúcej strate štátneho obèianstva znova dobrovo¾ne získal svoje pôvodné štátne
obèianstvo,
c) azylant nadobudol štátne obèianstvo a prijal ochranu štátu svojho nového štátneho obèianstva,
d) azylant bezdôvodne odmieta ochranu poskytovanú
štátom, ktorého je štátnym obèanom, napriek tomu, že okolnosti, pre ktoré sa mu udelil azyl, už
pominuli; to neplatí, ak azylant preukáže závažné
dôvody založené na predchádzajúcom prenasledovaní, pre ktoré odmieta ochranu štátu, ktorého je
štátnym obèanom,
e) azylant je schopný vráti• sa do štátu svojho bydliska, pretože okolnosti, pre ktoré sa mu udelil azyl,
pominuli; to neplatí, ak azylant preukáže dôvody
predchádzajúceho prenasledovania, pre ktoré odmieta návrat do štátu svojho bydliska,
f) azylant sa znova dobrovo¾ne zdržiava v štáte, ktorý
opustil z obavy pred prenasledovaním, alebo
g) je dôvodné podozrenie, že azylant sa dopustil konania pod¾a § 13 ods. 1.
(3) Ak bol azyl udelený pod¾a § 8 odòatý alebo zanikol pod¾a § 14 ods. 1 písm. b), ministerstvo odníme
azyl aj azylantovi, ktorému bol azyl udelený na úèel
zlúèenia rodiny, ak nie je dôvod na udelenie azylu
pod¾a § 8.
(4) Ministerstvo môže odòa• azyl, ak
a) bol udelený z humanitných dôvodov a tieto dôvody
pominuli a cudzinec je schopný vráti• sa do svojej
krajiny,
b) bol udelený na základe nepravdivých údajov alebo
falšovaných dokladov alebo azylant zamlèal skutoènosti podstatné na spo¾ahlivé zistenie skutkového
stavu veci.
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d) pominul dôvod konania zaèatého na podnet ministerstva,
e) úèastník konania zomrel,
f) sa žiadate¾ bez povolenia viac ako 30 dní zdržiava
mimo azylového zariadenia alebo
g) žiadate¾ dobrovo¾ne opustil územie Slovenskej republiky.

SPOLOÈNÉ USTANOVENIA O KONANÍ
O AZYLE
Úèastník konania
§ 16
(1) Úèastníkom konania
a) o udelenie azylu je žiadate¾,
b) o odòatie azylu je azylant, s ktorým sa zaèalo konanie o odòatie azylu.

(2) V prípadoch pod¾a odseku 1 písm. e) až g) sa
rozhodnutie nevydáva; dôvod zastavenia konania sa
vyznaèí v spise.
§ 20

8

(2) Za cudzinca, ktorý nenadobudol plnoletos•, ) robí
právne úkony jeho zákonný zástupca. Ak sa takýto
cudzinec zdržiava na území Slovenskej republiky bez
zákonného zástupcu, ministerstvo mu ustanoví opatrovníka;7) za opatrovníka sa spravidla ustanoví príbuzný maloletého, ktorý sa zdržiava na území Slovenskej
republiky.
§ 17
(1) Úèastník konania má právo by• poèas konania
v styku s Úradom vysokého komisára Organizácie
Spojených národov pre uteèencov (ïalej len „úrad vysokého komisára“) a mimovládnymi organizáciami,
ktoré sa na území Slovenskej republiky zaoberajú
starostlivos•ou o žiadate¾ov a azylantov.
(2) Nahliadnutie do spisu v konaní o azyle je podmienené predchádzajúcim súhlasom úèastníka konania;
to sa nevz•ahuje na zástupcu alebo opatrovníka úèastníka konania a na povereného zástupcu úradu vysokého komisára. Ministerstvo neumožní nahliadnutie
do spisu ani so súhlasom úèastníka konania, ak je
dôvodné podozrenie, že údaje, ktoré sú v òom uvedené, môžu by• zneužité v inom konaní o azyle.
§ 18
(1) Ak úèastník konania neovláda slovenský jazyk,
ministerstvo na konanie o azyle prizve tlmoèníka.
Úèastník konania je oprávnený v konaní používa• jazyk, v ktorom sa môže dorozumie•.
(2) Úèastník konania si môže na vlastné trovy prizva•
na konanie ïalšieho tlmoèníka pod¾a svojho výberu.
§ 19
Zastavenie konania
(1) Ministerstvo konanie o azyle zastaví, ak
a) sa žiadate¾ uvedený v § 3 ods. 2 písm. a) a b) do
troch dní od vyhlásenia bez závažných dôvodov
nedostaví do záchytného tábora,
b) si zákonný zástupca nesplnil povinnos• pod¾a § 4
ods. 5,
c) žiadate¾ vzal žiados• o udelenie azylu spä•,
8

Rozhodnutie
(1) Ministerstvo v konaní o azyle rozhodne do 90 dní
od zaèatia konania. Ministerstvo pri rozhodovaní vychádza najmä z výsledkov pohovoru a informácií
o krajine pôvodu žiadate¾a. Lehotu na rozhodovanie
môže v odôvodnených prípadoch predåži• predstavený
zamestnanca,9) ktorý vo veci koná. O predåžení lehoty
na rozhodnutie vo veci žiadosti o udelenie azylu ministerstvo žiadate¾a písomne vyrozumie.
(2) Rozhodnutie o udelení azylu sa vydáva na dobu
neurèitú.
(3) Ak ministerstvo zamietne žiados• ako zjavne neopodstatnenú, rozhodne o neudelení azylu alebo o odòatí azylu; vo výroku rozhodnutia uvedie, èi sa na
cudzinca vz•ahuje zákaz vyhostenia alebo vrátenia
pod¾a § 47.
(4) Rozhodnutie v konaní o azyle sa doruèuje úèastníkovi konania v mieste a èase urèenom ministerstvom v písomnej výzve na prevzatie rozhodnutia; pri
prevzatí rozhodnutia musí by• úèastník konania oboznámený s rozhodnutím v jazyku, ktorému rozumie.
(5) Rozhodnutie v konaní o azyle sa doruèuje aj zástupcovi úèastníka konania alebo jeho opatrovníkovi;
azylovému zariadeniu, v ktorom je žiadate¾ umiestnený, úradu vysokého komisára a policajnému útvaru
príslušnému pod¾a miesta azylového zariadenia, v ktorom je žiadate¾ umiestnený, alebo pod¾a miesta trvalého pobytu azylanta sa rozhodnutie oznamuje.
§ 21
Preskúmanie rozhodnutia
(1) Proti rozhodnutiu ministerstva o neudelení azylu
alebo o odòatí azylu možno poda• opravný prostriedok
na súd10) 30 dní od jeho doruèenia. Podanie opravného
prostriedku má odkladný úèinok.
(2) Proti rozhodnutiu, ktorým bola žiados• o udelenie azylu zamietnutá ako neprípustná pod¾a § 11
ods. 1 písm. a), možno poda• opravný prostriedok na
súd10) do siedmich dní od jeho doruèenia; podanie
opravného prostriedku nemá odkladný úèinok, ak súd
nerozhodne inak.11)

) § 8 ods. 2 Obèianskeho zákonníka.
) § 9 zákona è. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10
) § 250l Obèianskeho súdneho poriadku.
11
) § 250n Obèianskeho súdneho poriadku.
9
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(3) Proti rozhodnutiu, ktorým bola žiados• o udelenie azylu zamietnutá ako neprípustná pod¾a § 11
ods. 1 písm. b), možno poda• opravný prostriedok na
súd10) do siedmich dní od jeho doruèenia; podanie
opravného prostriedku má odkladný úèinok. O opravnom prostriedku rozhodne súd do 30 dní odo dòa
doruèenia opravného prostriedku.
(4) Proti rozhodnutiu, ktorým bola žiados• o udelenie o azyl zamietnutá ako zjavne neopodstatnená,
možno poda• opravný prostriedok na súd10) do siedmich dní od jeho doruèenia. Podanie opravného prostriedku má odkladný úèinok; o opravnom prostriedku rozhodne súd bezodkladne.
(5) Proti rozhodnutiu ministerstva v konaní o udelenie azylu v èase, keï je žiadate¾ umiestnený v prijímacom centre v tranzitnom priestore medzinárodného
letiska, možno poda• opravný prostriedok na súd10) do
siedmich dní od jeho doruèenia. Podanie opravného
prostriedku má odkladný úèinok.
(6) Na rozhodovanie o opravnom prostriedku pod¾a
odsekov 1 až 5 je príslušný krajský súd.
TRETIA ÈAS•
PRÁVA A POVINNOSTI ŽIADATE¼OV
A AZYLANTOV
P R VÁ HLAVA
PRÁVA A POVINNOSTI ŽIADATE¼OV
§ 22
(1) Žiadate¾ je poèas konania o udelenie azylu oprávnený zdržiava• sa na území Slovenskej republiky, ak
tento zákon neustanovuje inak.
(2) Žiadate¾ovi sa poèas pobytu v záchytnom tábore,
pobytovom tábore a prijímacom centre v tranzitnom
priestore medzinárodného letiska bezplatne poskytuje
ubytovanie, stravovanie alebo stravné a základná
zdravotnícka starostlivos•. Žiadate¾ovi sa tiež poskytuje vreckové.
(3) Ministerstvo môže na základe písomnej žiadosti
žiadate¾ovi povoli• pobyt mimo pobytového tábora, iba
ak štátny obèan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo cudzinec
s povolením na pobyt na území Slovenskej republiky
predloží písomné èestné vyhlásenie o tom, že zabezpeèí
ubytovanie žiadate¾a a úhradu všetkých výdavkov
spojených s jeho pobytom na území Slovenskej republiky. Ministerstvo v tomto prípade uhrádza len výdavky na základnú zdravotnícku starostlivos• žiadate¾a.
(4) Ministerstvo môže na základe písomnej žiadosti
povoli• pobyt žiadate¾a mimo pobytového tábora aj
v prípade, ak žiadate¾ je schopný uhradi• všetky výdavky spojené s pobytom z vlastných prostriedkov
s výnimkou základnej zdravotníckej starostlivosti,
ktorú uhrádza ministerstvo.
12

) Napríklad Zákonník práce.
) § 2 Obchodného zákonníka.
14
) Zákon è. 48/2002 Z. z.
13
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(5) Poèas pobytu v pobytovom tábore môže žiadate¾
navštevova• kurz slovenského jazyka; výdavky s tým
spojené uhrádza ministerstvo.
§ 23
(1) Žiadate¾ po príchode do záchytného tábora, a ak
ide o žiadate¾a pod¾a § 3 ods. 2 písm. c) po podaní
vyhlásenia, je povinný podrobi• sa fotografovaniu.
(2) Žiadate¾ je povinný, ak ministerstvo nerozhodne
inak,
a) zdržiava• sa v prijímacom centre, ak ide o žiadate¾a
pod¾a § 3 ods. 2 písm. c),
b) po príchode do záchytného tábora
1. podrobi• sa zdravotnej prehliadke a karanténnym
opatreniam,
2. zdržiava• sa v záchytnom tábore,
c) po skonèení karanténnych opatrení do právoplatnosti rozhodnutia o udelení azylu zdržiava• sa v pobytovom tábore,
d) navštevova• kurz slovenského jazyka, ak ide o žiadate¾a, na ktorého sa vz•ahuje povinná školská
dochádzka.
(3) Žiadate¾ je tiež povinný,
a) ak je ubytovaný mimo pobytového tábora, prihlási•
sa do troch pracovných dní na policajnom útvare
príslušnom pod¾a miesta svojho pobytu,
b) poèas pobytu v záchytnom tábore alebo pobytovom
tábore dodržiava• vnútorný poriadok,
c) oznámi• ministerstvu do 20 dní narodenie svojho
die•a•a na území Slovenskej republiky,
d) na vyzvanie príslušných orgánov preukáza• svoju
totožnos• preukazom žiadate¾a,
e) chráni• preukaz žiadate¾a alebo oprávnenia na poskytnutie zdravotníckej starostlivosti pred stratou,
odcudzením, poškodením, znièením alebo zneužitím,
f) bezodkladne ohlási• ministerstvu stratu, odcudzenie, poškodenie, znièenie alebo zneužitie preukazu
žiadate¾a alebo oprávnenia na poskytnutie zdravotníckej starostlivosti,
g) odovzda• ministerstvu po ukonèení konania doklady uvedené v písmene e).
(4) Žiadate¾ do právoplatnosti rozhodnutia o udelení
azylu nesmie vstupova• do pracovnoprávneho vz•ahu
alebo obdobného pracovného vz•ahu12) ani podnika•.13)
D R U H Á H L A VA
PRÁVA A POVINNOSTI AZYLANTOV
§ 24
Pobyt azylanta na území Slovenskej republiky
(1) Azylant je oprávnený na trvalý pobyt na území
Slovenskej republiky.
(2) Azylantovi vydá policajný útvar doklad o povolení
na trvalý pobyt14) na území Slovenskej republiky
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s údajmi o jeho totožnosti a s oznaèením úèelu pobytu
„AZYLANT“. Platnos• dokladu o povolení na trvalý pobyt je najviac pä• rokov. Platnos• tohto dokladu sa
opakovane predlžuje najviac o pä• rokov.

ŠTVRTÁ ÈAS•

§ 25
Cestovný doklad azylanta

(1) Cie¾om integrácie je zaèlenenie azylantov do spoloènosti, najmä získanie vhodného ubytovania a zamestnania.

Podmienky vydávania cestovného dokladu azylanta
upravuje osobitný predpis.15)

(2) Po udelení azylu ministerstvo azylanta spravidla
umiestni v integraènom stredisku.

§ 26
Povinnosti azylanta
Azylant je povinný
a) dba• na to, aby údaje uvedené v doklade o povolení
na trvalý pobyt, ak je jeho držite¾om, boli pravdivé
a zodpovedali skutoènosti,
b) chráni• doklad o povolení na trvalý pobyt, cestovný
doklad cudzinca alebo preukaz poistenca pred stratou, odcudzením, poškodením, znièením alebo zneužitím,
c) neodkladne ohlási• policajnému útvaru pod¾a
miesta svojho pobytu stratu, odcudzenie, poškodenie, znièenie alebo zneužitie dokladu o povolení na
trvalý pobyt, cestovného dokladu cudzinca alebo
preukazu poistenca,
d) ohlási• príslušnému policajnému útvaru zmenu
mena, priezviska, štátnej príslušnosti a adresy
miesta trvalého pobytu, a to do troch pracovných
dní odo dòa, keï zmena nastala; policajný útvar
ohlási zmeny ministerstvu,
e) oznámi• ministerstvu do 20 dní narodenie svojho
die•a•a na území Slovenskej republiky,
f) požiada• o predåženie platnosti dokladu o povolení
na trvalý pobyt,
g) oznámi• policajnému útvaru pobyt mimo územia
Slovenskej republiky dlhší ako 180 dní,
h) spolupracova• s ministerstvom a príslušnými orgánmi na svojej integrácii do spoloènosti,
i) oznámi• ministerstvu udelenie štátneho obèianstva,
j) odovzda• ministerstvu doklady pod¾a písmena b),
ak mu azyl zanikne pod¾a § 14 písm. a), b) a d).
§ 27
(1) Na zamestnávanie azylantov na území Slovenskej
republiky sa vz•ahuje osobitný predpis.16)
(2) Na povinnú školskú dochádzku azylantov sa
vz•ahuje osobitný predpis.17)
(3) Na poskytovanie dávok sociálnej pomoci azylantom poèas pobytu na území Slovenskej republiky sa
vz•ahuje osobitný predpis.18)

INTEGRÁCIA
§ 28

(3) Ministerstvo po ukonèení pobytu v integraènom
stredisku jednorazovo ponúkne azylantovi možnos•
ubytovania; to platí aj vo vz•ahu k azylantovi, ktorý
nebol umiestnený v integraènom stredisku.
(4) Ministerstvo poskytne obci, ktorá zabezpeèí azylantovi ubytovanie, príspevok na zaobstaranie ubytovania alebo príspevok na rozvoj infraštruktúry obce za
podmienok urèených komplexným programom integrácie, ktorý na návrh ministerstva schva¾uje vláda.
(5) Ministerstvo na u¾ahèenie integrácie do spoloènosti umožní azylantovi navštevova• kurz slovenského jazyka v integraènom stredisku.
PIATA ÈAS•
DOÈASNÉ ÚTOÈISKO
§ 29
(1) Doèasné útoèisko sa poskytuje na úèely ochrany
cudzincov pred vojnovým konfliktom, následkami humanitárnej katastrofy alebo sústavným, alebo hromadným porušovaním ¾udských práv v krajine, ktorej
je cudzinec štátnym obèanom, alebo u osoby bez štátnej príslušnosti v krajine jej bydliska.
(2) Vláda rozhodnutím urèí zaèiatok, podmienky
a skonèenie doèasného útoèiska a vyèlení finanèné
prostriedky na úhradu výdavkov spojených s poskytovaním doèasného útoèiska.
§ 30
(1) Cudzinec, ktorý žiada o poskytnutie doèasného
útoèiska, urobí o tom vyhlásenie
a) pri vstupe na územie Slovenskej republiky na príslušnom policajnom útvare v mieste hranièného
priechodu,
b) po vstupe na územie Slovenskej republiky na policajnom útvare príslušnom pod¾a miesta, kde sa
zdržiava.
(2) Vyhlásenie cudzinca pod¾a odseku 1 policajný
útvar zaznamená na úradnom tlaèive, ktorého vzor je
uvedený v prílohe è. 1, a bezodkladne ho zašle ministerstvu.

15

) Zákon è. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch v znení zákona è. 48/2002 Z. z.
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
17
) § 34 až 37 zákona è. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
16

18

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky è. 143/1984 Zb. o základnej škole v znení neskorších predpisov.

) Zákon è. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
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(3) Policajný útvar po vyhlásení pod¾a odseku 1
odníme cudzincovi cestovný doklad alebo iný doklad
o jeho totožnosti a vydá mu o tom potvrdenie. Odòaté
doklady policajný útvar zašle bezodkladne ministerstvu. Policajný útvar tiež zabezpeèí odòatie daktyloskopických odtlaèkov cudzincovi.
(4) Cudzinec pod¾a odseku 1 je povinný, ak mu v tom
nebránia závažné dôvody, dostavi• sa do záchytného
tábora do 24 hodín od podania vyhlásenia; policajný
útvar cudzincovi vydá preukaz na preukazovanie jeho
totožnosti s platnos•ou 24 hodín.
(5) Na prehliadku cudzinca pod¾a odseku 1, prehliadku jeho osobných vecí a na jeho prepravu sa
použije primerane § 3 ods. 5 a 7.
§ 31
Rozhodovanie o poskytnutí doèasného útoèiska
(1) Po príchode do záchytného tábora sa cudzincovi
vydá doklad o povolení na tolerovaný pobyt na území
Slovenskej republiky14) s oznaèením „ODÍDENEC“, ak
príchod cudzinca na územie Slovenskej republiky zabezpeèoval úrad vysokého komisára alebo iná medzinárodná organizácia; § 5 sa vz•ahuje primerane.
(2) Ak nejde o cudzinca pod¾a odseku 1, ministerstvo
vykoná s cudzincom žiadajúcim o poskytnutie doèasného útoèiska pohovor na úèel zistenia jeho totožnosti.
(3) Po príchode do záchytného tábora sa vydá cudzincovi uvedenému v odseku 2 preukaz cudzinca
žiadajúceho o poskytnutie doèasného útoèiska ako
doklad o jeho totožnosti do èasu, kým ministerstvo
nerozhodne o poskytnutí doèasného útoèiska; § 5 sa
vz•ahuje primerane.
(4) Ministerstvo rozhodne o poskytnutí doèasného
útoèiska cudzinca pod¾a odseku 2 najneskôr do 15 dní
od podania žiadosti.
(5) Ministerstvo konanie o poskytnutie doèasného
útoèiska cudzincovi pod¾a odseku 2 zastaví, ak cudzinec
a) vzal svoju žiados• spä•,
b) dobrovo¾ne opustil územie Slovenskej republiky,
c) v priebehu konania zomrel,
d) požiadal o udelenie azylu alebo sa mu na území
Slovenskej republiky povolil prechodný pobyt,14)
alebo trvalý pobyt.14)
(6) V prípadoch pod¾a odseku 5 písm. b) až d) sa
rozhodnutie nevydáva; dôvod zastavenia konania sa
vyznaèí v spise.
(7) Ak sa žiadosti cudzinca o poskytnutie doèasného útoèiska vyhovie, rozhodnutie sa nevydáva a cudzincovi sa vydá len doklad o povolení na tolerovaný
pobyt na území Slovenskej republiky s oznaèením
„ODÍDENEC“.
(8) Ministerstvo zamietne žiados• o poskytnutie doèasného útoèiska, ak cudzinec nespåòa podmienky na
jeho poskytnutie.
19

) § 41 ods. 2 Trestného zákona.

Strana 4797

(9) Na konanie o poskytnutie doèasného útoèiska sa
primerane vz•ahujú ustanovenia o konaní o azyle, ak
nie je ustanovené inak.
§ 32
Zánik doèasného útoèiska
(1) Poskytovanie doèasného útoèiska zaniká
a) uplynutím èasu urèeného rozhodnutím vlády,
b) smr•ou odídenca,
c) ak odídenec požiadal o udelenie azylu alebo sa mu
na území Slovenskej republiky povolil prechodný
pobyt,14) alebo trvalý pobyt,14)
d) písomným vyhlásením odídenca o vzdaní sa poskytovania doèasného útoèiska,
e) ak odídencovi poskytol doèasné útoèisko iný štát,
alebo
f) zrušením.
(2) Písomným vyhlásením odídenca o vzdaní sa
poskytovania doèasného útoèiska zaniká poskytovanie doèasného útoèiska dòom doruèenia tohto vyhlásenia ministerstvu.
§ 33
Zrušenie doèasného útoèiska
Ministerstvo zruší poskytovanie doèasného útoèiska, ak
a) je dôvodné podozrenie, že sa odídenec dopustil
konania pod¾a § 13 ods. 1,
b) sa odídencovi poskytlo doèasné útoèisko na základe
nepravdivých alebo falšovaných údajov o jeho totožnosti alebo
c) odídenca možno odôvodnene považova• za nebezpeèného pre bezpeènos• Slovenskej republiky, alebo ktorý po tom, èo bol právoplatným rozsudkom
uznaný za vinného zo spáchania obzvláš• závažného trestného èinu,19) predstavuje nebezpeèenstvo
pre spoloènos•.
§ 34
Preskúmanie rozhodnutí
(1) Proti rozhodnutiu ministerstva o zamietnutí žiadosti o poskytnutie doèasného útoèiska alebo proti
rozhodnutiu o zrušení poskytovania doèasného útoèiska možno poda• opravný prostriedok na súd10) do
siedmich dní odo dòa doruèenia rozhodnutia. Podanie
opravného prostriedku má odkladný úèinok. O opravnom prostriedku proti takémuto rozhodnutiu rozhodne súd bezodkladne.
(2) Na rozhodovanie o opravnom prostriedku pod¾a
odseku 1 je príslušný krajský súd.
§ 35
Práva a povinnosti cudzincov žiadajúcich
o poskytnutie doèasného útoèiska
Na cudzinca, ktorý požiadal o poskytnutie doèasné-
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ho útoèiska, sa primerane vz•ahujú § 22 a 23 s tým,
že ministerstvo cudzinca po skonèení karanténnych
opatrení umiestni do humanitného centra.

pobytu v azylovom zariadení podmienky na kultúrne
a športové vyžitie a na získanie zruèností a vedomostí,
ktoré u¾ahèia ich budúce uplatnenie v spoloènosti.

§ 36

§ 40

Práva a povinnosti odídencov
(1) Na odídenca sa primerane vz•ahujú § 22 a 23
ods. 1 až 3 s tým, že ministerstvo odídenca po skonèení karanténnych opatrení umiestni do humanitného
centra.
(2) Odídenec je poèas poskytovania doèasného
útoèiska oprávnený na tolerovaný pobyt na území
Slovenskej republiky pod¾a osobitného predpisu.14)
(3) Na zamestnávanie odídencov na území Slovenskej republiky sa vz•ahuje osobitný predpis.16)
(4) Ak je odídenec v pracovnoprávnom vz•ahu alebo
obdobnom pracovnom vz•ahu, je povinný primerane
uhrádza• výdavky spojené s jeho pobytom v humanitnom centre.
ŠIESTA ÈAS•

(2) Pohybova• sa v azylovom zariadení možno iba
v prítomnosti zamestnanca tohto zariadenia. Cudzinec má právo na rozhovor s povereným zástupcom
úradu vysokého komisára, zástupcom alebo opatrovníkom bez prítomnosti tretích osôb. Ministerstvo na
tento úèel v azylovom zariadení vyhradí vhodný priestor.

AZYLOVÉ ZARIADENIA

§ 41

§ 37

(1) Ministerstvo upraví vnútorným poriadkom podrobnosti o podmienkach pobytu cudzincov v azylovom zariadení.

(1) Ministerstvo v záujme plni• medzinárodné záväzky Slovenskej republiky2) vytvára podmienky na zriaïovanie azylových zariadení; obce pri ich zriaïovaní
poskytujú ministerstvu súèinnos•.
(2) Ministerstvo poskytne obci príspevok na èiastoènú úhradu výdavkov, ktoré obec vynaloží v súvislosti
so zriadením a èinnos•ou azylového zariadenia na
svojom území.
§ 38
Policajný útvar na žiados• ministerstva zabezpeèí
prehliadku cudzinca a jeho osobných vecí pred jeho
vstupom do záchytného tábora alebo kedyko¾vek poèas jeho pobytu v azylovom zariadení z dôvodov uvedených v § 3 ods. 5. Prehliadku cudzinca vykoná osoba
rovnakého pohlavia.
§ 39
(1) Ministerstvo vytvorí v azylových zariadeniach
vhodné podmienky na ubytovanie a starostlivos• pre
maloletých, ktorých na území Slovenskej republiky
nesprevádza ich zákonný zástupca, pre rodiny s de•mi
a osoby vyžadujúce osobitnú starostlivos•.
(2) Ministerstvo pri umiestòovaní cudzinca v azylovom zariadení prihliada na jeho vek, zdravotný stav,
príbuzenské vz•ahy a náboženské, etnické alebo národnostné osobitosti. Osobitne sa umiestòujú muži
a ženy, maloleté osoby a plnoleté osoby, pritom sa
prihliada na rodinné vz•ahy.
(3) Ministerstvo vytvára pre cudzincov poèas ich
20

(1) Cudzia osoba môže vstúpi• do azylového zariadenia len s povolením ministerstva. Ministerstvo nepovolí vstup cudzej osobe do záchytného tábora vzh¾adom na karanténne opatrenia s výnimkou povereného
zástupcu úradu vysokého komisára, advokáta alebo
iného zástupcu žiadate¾a na základe plnomocenstva,
alebo opatrovníka. Na povolenie vstupu do azylového
zariadenia sa nevz•ahuje všeobecný predpis o správnom konaní.20)

) Zákon è. 71/1967 Zb. v znení zákona è. 215/2002 Z. z.

(2) Ministerstvo vo vnútornom poriadku ustanoví
najmä
a) èasový rozvrh poskytovania stravy,
b) spôsob a rozsah poskytovania zdravotníckej starostlivosti,
c) èasový rozvrh výplaty vreckového,
d) èasový rozvrh doruèovania a rozde¾ovania písomností,
e) podmienky opustenia azylového zariadenia.
(3) Ministerstvo vydá vnútorný poriadok azylového
zariadenia v slovenskom jazyku a zabezpeèí jeho preklad do cudzích jazykov pod¾a potreby cudzincov.
(4) Ministerstvo zabezpeèí oboznámenie cudzincov
ubytovaných v azylovom zariadení s vnútorným poriadkom tohto zariadenia v jazyku, ktorému rozumejú.
SIEDMA ÈAS•
SPOLUPRÁCA S ÚRADOM VYSOKÉHO KOMISÁRA,
MEDZINÁRODNOU ORGANIZÁCIOU PRE MIGRÁCIU
A MIMOVLÁDNYMI ORGANIZÁCIAMI
Spolupráca s úradom vysokého komisára
§ 42
(1) Ministerstvo v priebehu konania o azyle spolupracuje s úradom vysokého komisára.
(2) Poverený zástupca úradu vysokého komisára
môže
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a) zúèastni• sa na konaní o azyle v ktoromko¾vek štádiu,
b) nadviaza• kontakt s úèastníkom konania,
c) nahliada• do spisu úèastníka konania.
(3) Údaje, s ktorými sa poverený zástupca úradu
vysokého komisára oboznámil pri nahliadaní do spisu
alebo pri ústnom pohovore, je oprávnený používa• len
na potreby plnenia úloh pod¾a medzinárodnej zmluvy.2)

trestného èinu,19) predstavuje nebezpeèenstvo pre
spoloènos•.
(2) Žiadate¾a, azylanta, cudzinca, ktorý požiadal
o poskytnutie doèasného útoèiska, alebo odídenca nemožno vyhosti• akýmko¾vek spôsobom alebo vráti• na
hranice územia štátu,21) kde by bol muèený alebo
podrobený krutému, ne¾udskému alebo ponižujúcemu
zaobchádzaniu, alebo trestu.
§ 48

§ 43
Ministerstvo poskytuje úradu vysokého komisára
a) informácie o rozhodnutiach vydaných v konaní
o azyle,
b) štatistické údaje o žiadate¾och.
§ 44
Spolupráca s Medzinárodnou organizáciou
pre migráciu
Ministerstvo spolupracuje s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu pri zabezpeèovaní vycestovania
cudzincov, ktorí sa chcú dobrovo¾ne vráti• do krajiny
pôvodu alebo vycestova• do tretej krajiny.
§ 45
Spolupráca s mimovládnymi organizáciami

Evidencie
(1) Ministerstvo vedie v informaènom systéme
a) osobné údaje a informácie o žiadate¾och,
b) osobné údaje a informácie o azylantoch,
c) osobné údaje a informácie o cudzincoch žiadajúcich o poskytnutie doèasného útoèiska,
d) osobné údaje a informácie o odídencoch,
e) obrazové snímky a záznamy osôb uvedených v písmenách a) až d),
f) evidenciu daktyloskopických odtlaèkov žiadate¾ov
a cudzincov žiadajúcich o poskytnutie doèasného
útoèiska.
(2) Ministerstvo vedie osobné údaje pod¾a odseku 1
v rozsahu pod¾a príloh è. 1 a 2.
(3) Na ochranu osobných údajov sa vz•ahuje osobitný predpis. 22)
§ 49

Ministerstvo pri zabezpeèovaní starostlivosti o žiadate¾ov a azylantov spolupracuje s mimovládnymi organizáciami.
§ 46
Spolupráca pri poskytovaní doèasného útoèiska
Ustanovenia § 42 až 45 sa primerane vz•ahujú aj na
spoluprácu vo veciach poskytovania doèasného
útoèiska.
ÔSMA ÈAS•

Výmena údajov
(1) Ministerstvo údaje uvedené v § 48 ods. 1
a) poskytuje do iného štátu,
b) prijíma z iného štátu.
(2) Ministerstvo informuje dotknutú osobu o výmene
údajov do iného štátu a na požiadanie jej umožní
prístup k údajom, ktoré boli získané výmenou.
(3) Ministerstvo nesmie poèas trvania konania o azyle poskytnú• údaje pod¾a § 48 do štátu pod¾a § 8.

SPOLOÈNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREÈNÉ
USTANOVENIA
§ 47
Zákaz vyhostenia alebo vrátenia
(1) Žiadate¾a, azylanta, cudzinca, ktorý požiadal
o poskytnutie doèasného útoèiska, alebo odídenca nemožno vyhosti• akýmko¾vek spôsobom alebo ho vráti•
na hranice územia štátu,21) kde by jeho život alebo
osobná sloboda boli ohrozené z dôvodov jeho rasy,
náboženstva, národnosti, príslušnosti k urèitej sociálnej skupine alebo zastávania urèitých politických názorov; to neplatí pre toho, koho odôvodnene možno
považova• za nebezpeèného pre bezpeènos• Slovenskej
republiky alebo ktorý po tom, èo bol právoplatným
rozsudkom uznaný za vinného z obzvláš• závažného
21

§ 50
Úhrada trov konania a ostatných výdavkov
Ministerstvo uhrádza
a) výdavky spojené s prepravou cudzinca do záchytného tábora,
b) výdavky spojené s pobytom cudzinca v azylovom
zariadení,
c) trovy konania a odmeny tlmoèníka v konaní pod¾a
tohto zákona,
d) ïalšie výdavky, ak tak ustanovuje tento zákon.
§ 51
Ministerstvo za porušenie povinností uvedených
v tomto zákone môže odòa• vreckové žiadate¾ovi, cu-

) Napríklad § 58 zákona è. 48/2002 Z. z., § 379 až 383 Trestného poriadku.
) Zákon è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

22
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dzincovi žiadajúcemu o
útoèiska, alebo odídencovi.

poskytnutie

doèasného

§ 52
Na konanie pod¾a tohto zákona sa vz•ahuje všeobecný predpis o správnom konaní,20) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 53
Vláda nariadením vydá zoznam štátov, ktoré považuje za bezpeèné tretie krajiny a bezpeèné krajiny
pôvodu.
§ 54
Prechodné ustanovenia
(1) Konanie o žiadosti o priznanie postavenia uteèenca zaèaté pred 1. januárom 2003 sa považuje za
konanie o udelenie azylu a dokonèí sa pod¾a tohto
zákona.
(2) Cudzinec, ktorému sa priznalo postavenie uteèenca pod¾a doterajších predpisov, sa považuje za
azylanta pod¾a tohto zákona.
(3) Kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používajú slová „žiadate¾ o priznanie postavenia uteèenca“, rozumie sa tým „žiadate¾“.
(4) Kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa slovo „uteèenec“, rozumie sa tým „azylant“.
(5) Preukaz na trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky s oznaèením „UTEÈENEC“ vydaný pod¾a doterajších predpisov sa považuje za doklad o povolení
na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky s oznaèením úèelu pobytu „AZYLANT“ s platnos•ou v òom
vyznaèenou.
(6) Preukaz uteèenca vydaný cudzincovi žiadajúcemu o priznanie postavenia uteèenca pod¾a doterajších
predpisov sa považuje za preukaz žiadate¾a pod¾a tohto zákona.
§ 55
Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 283/1995 Z. z. o uteèencoch v znení zákona
è. 309/2000 Z. z.
Èl. II
Zákon è. 99/1963 Zb. Obèiansky súdny poriadok
v znení zákona è. 36/1967 Zb., zákona è. 158/1969
Zb., zákona è. 49/1973 Zb., zákona è. 20/1975 Zb.,
zákona è. 133/1982 Zb., zákona è. 180/1990 Zb.,
zákona è. 328/1991 Zb., zákona è. 519/1991 Zb.,
zákona è. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 5/1993 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 46/1994 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 190/1995 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
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è. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 22/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 58/1996 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 281/1996
Z. z., zákona è. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného
súdu Slovenskej republiky è. 359/1997 Z. z., zákona
è. 144/1998 Z. z., zákona è. 169/1998 Z. z., zákona
è. 187/1998 Z. z., zákona è. 225/1998 Z. z., zákona
è. 233/1998 Z. z., zákona è. 235/1998 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 318/1998
Z. z., zákona è. 331/1998 Z. z., nálezu Ústavného
súdu Slovenskej republiky è. 66/1999 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 166/1999
Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 185/1999 Z. z., zákona è. 223/1999 Z. z., zákona
è. 303/2001 Z. z., zákona è. 501/2001 Z. z., zákona
è. 232/2002 Z. z. a zákona è. 424/2002 Z. z. sa dopåòa takto:
V § 246 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto
slová: „ak osobitný zákon neustanovuje inak,“.
Èl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 123/1996
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 224/1996 Z. z., zákona è. 70/1997 Z. z., zákona
è. 1/1998 Z. z., zákona è. 262/1998 Z. z., zákona
è. 232/1999 Z. z., zákona è. 3/2000 Z. z., zákona
è. 142/2000 Z. z., zákona è. 211/2000 Z. z., zákona
è. 468/2000 Z. z., zákona è. 553/2001 Z. z., zákona
è. 96/2002 Z. z., zákona è. 118/2002 Z. z. a zákona
è. 418/2002 Z. z. sa dopåòa takto:
V prílohe k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov v èasti Sadzobník správnych
poplatkov sa v položke 20 za slová „štátnym obèanom ... 500 Sk“ vkladá text, ktorý znie:
„Oslobodenie
Od poplatkov pod¾a tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorým sa udelil azyl.16a)“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 16a znie:
„16a) Zákon è. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Èl. IV
Zákon è. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopåòa takto:
1. V § 14 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
„(4) Zastupite¾ský úrad udelí vízum rodinnému príslušníkovi azylanta, ak ten spåòa podmienky pod¾a
osobitného predpisu.5a)“.
Doterajšie odseky 4 až 9 sa oznaèujú ako odseky 5
až 10.
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Poznámka pod èiarou k odkazu 5a znie:
„5a) § 10 zákona è. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.“.

2. V § 14 ods. 8 sa bodka na konci nahrádza bodkoèiarkou a dopåòajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide
o vízum pod¾a odseku 4.“.
3. § 58 vrátane nadpisu znie:
„§ 58
Prekážky administratívneho vyhostenia
(1) Cudzinca nemožno administratívne vyhosti• do
štátu, v ktorom by bol ohrozený jeho život z dôvodov
jeho rasy, národnosti, náboženstva, príslušnosti k urèitej sociálnej skupine alebo pre politické presvedèenie, alebo v ktorom by mu hrozilo muèenie, kruté,
ne¾udské alebo ponižujúce zaobchádzanie, alebo trest.
Rovnako nemožno cudzinca administratívne vyhosti•
do štátu, v ktorom mu bol uložený trest smrti alebo je
predpoklad, že v prebiehajúcom trestnom konaní mu
takýto trest môže by• uložený.
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(2) Cudzinca nemožno administratívne vyhosti• do
štátu, v ktorom by bola ohrozená jeho sloboda z dôvodov jeho rasy, národnosti, náboženstva, príslušnosti
k urèitej sociálnej skupine alebo pre politické presvedèenie; to neplatí, ak cudzinec svojím konaním ohrozuje
bezpeènos• štátu, alebo ak bol odsúdený za obzvláš•
závažný trestný èin21) a predstavuje nebezpeèenstvo
pre Slovenskú republiku.
(3) Osobu bez štátnej príslušnosti, ktorá má povolený trvalý pobyt, možno administratívne vyhosti• iba
v prípade, ak svojím konaním ohrozuje bezpeènos•
štátu alebo verejný poriadok a nevz•ahujú sa na òu
prekážky administratívneho vyhostenia pod¾a odsekov
1 a 2.“.
Èl. V
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. januára 2003
okrem § 11 ods. 1 písm. a) a § 21 ods. 2, ktoré nadobudnú úèinnos• dòom nadobudnutia platnosti zmluvy
o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoloèenstvám.

Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 480/2002 Z. z.

VYHLÁSENIE

CUDZINCA

1. Meno a priezvisko: .......................................................................................................................................
2. Narodený (dátum, miesto, štát): ...................................................................................................................
3. Národnos•: ..................................................................................................................................................
4. Štátna príslušnos•: ......................................................................................................................................
5. Èíslo cestovného dokladu/preukazu totožnosti: ............................................................................................
6. Do Slovenskej republiky som pricestoval/a dòa: ......................................... cez hranièný priechod:
...................................................................................................................................................................
7. O udelenie azylu na území Slovenskej republiky/poskytnutie doèasného útoèiska* žiadam z týchto dôvodov:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Bol/a som pouèený/á o svojich právach a povinnostiach, predovšetkým o povinnosti prihlási• sa bez meškania
v záchytnom tábore a o následkoch nesplnenia tejto povinnosti. Tiež som bol/a pouèený/á o práve zvoli• si na
konanie právneho zástupcu a obráti• sa, ak je to potrebné, na Úrad vysokého komisára Organizácie Spojených
národov pre uteèencov (UNHCR) a o práve kontaktova• sa s inými organizáciami zaoberajúcimi sa starostlivos•ou
o azylantov.

V ........................................... dòa ..........................................

.......................................................
Odtlaèok peèiatky útvaru PZ a podpis
príslušníka, ktorý vyhlásenie prijal

* nehodiace sa preèiarknite

......................................
Podpis cudzinca

.........................................
Podpis tlmoèníka
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Príloha è. 2
k zákonu è. 480/2002 Z. z.

........................................................
Odtlaèok peèiatky záchytného tábora

Èíslo: .................................................
FOTO
3,5 x 4,5 cm

DOTAZNÍK
žiadate¾a o udelenie azylu

1. Priezvisko:
2. Meno:
3. Predchádzajúce priezviská:
4. Pohlavie (muž/žena):
5. Dátum narodenia:
6. Miesto a štát narodenia:
7. Štátne obèianstvo:
a) pôvodné
b) súèasné (uveïte všetky štátne obèianstva)
c) bez štátnej príslušnosti (uveïte dôvody)
8. Národnos• (etnická príslušnos•):
9. Jazyková znalos•:
a) rodný jazyk
b) ïalšie jazyky a stupeò ich znalosti
10. Náboženské vyznanie:
11. Uveïte doklady, ktorými môžete preukáza• svoju totožnos•:
a) cestovný doklad (pas, èíslo, platnos• do)
b) iné doklady (druh, èíslo, platnos• do)
12. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:
Doklady o vzdelaní:
13. Zamestnanie:
a) odborné predpoklady na výkon povolania
b) doterajšie pracovné zaradenia (trvajúce dlhšie ako 1 rok)
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14. Výkon základnej vojenskej služby (kde, kedy a ako dlho):
15. Rodinný stav:
16. Meno, priezvisko a dátum narodenia manžela/ky (rodné meno manželky):
17. Poèet a mená osôb, ku ktorým máte vyživovaciu povinnos•:
18. Uveïte mená, priezviská, dátumy narodenia a pohlavie detí do 18 rokov, v mene ktorých žiadate o udelenie
azylu:
19. Uveïte mená, priezviská a dátumy narodenia ïalších rodinných príslušníkov, ktorí vo svojom mene žiadajú
o udelenie azylu zároveò s vami:
20. Ostatní èlenovia rodiny zdržiavajúci sa na území Slovenskej republiky (meno, priezvisko, dátum narodenia
a váš vz•ah k týmto osobám):
21. Ostatní èlenovia rodiny zdržiavajúci sa mimo územia Slovenskej republiky (miesto ich pobytu a ostatné údaje
ako v bode 22):
22. Uveïte príbuzných alebo známych, s pomocou ktorých poèítate poèas pobytu v Slovenskej republike (mená,
priezviská a adresy ich pobytu):
23. Uveïte miesto vášho posledného trvalého pobytu za posledných pä• rokov pred príchodom do Slovenskej
republiky (štát, mesto/obec, ulica):
24. a) Akými finanènými prostriedkami v súèasnosti disponujete (výška a mena):
b) Aký hnute¾ný a nehnute¾ný majetok vlastníte a kde:
25. Dostávate finanènú alebo materiálnu pomoc od fyzickej osoby alebo právnickej osoby (akú a od koho):
26. Kedy ste opustili svoju krajinu:
27. Uveïte, kedy a kde ste sa zdržiavali od opustenia svojej krajiny až do príchodu do Slovenskej republiky:
28. Opíšte vašu cestu z krajiny, ktorú ste opustili, až po vstup do Slovenskej republiky (štáty, dåžka pobytu v týchto
štátoch a spôsob prepravy):
29. Zostali v krajine, ktorú ste opustili, vám blízke osoby, ku ktorým máte záväzky:
30. Kedy, kde a akým spôsobom ste vstúpili na územie Slovenskej republiky:
31. Kedy a akým spôsobom ste sa dopravili do záchytného tábora:
32. Aká je vaša cie¾ová krajina:
33. Uveïte, èi ste už boli v Slovenskej republike, kedy a s akým cie¾om:
34. Nadviazali ste poèas pobytu v cudzine kontakt so zastupite¾ským úradom vašej krajiny (kedy, kde a z akého
dôvodu):
35. Žiadali ste už niekedy o udelenie azylu alebo o poskytnutie inej formy ochrany pred prenasledovaním (kedy,
kde a s akým výsledkom):
36. Uveïte, èi bolo alebo je proti vám vedené trestné konanie (kedy, kde, z akého dôvodu a s akým výsledkom):
37. Boli ste a ste èlenom politickej strany, hnutia alebo inej organizácie (uveïte akej):
38. Uveïte všetky dôvody, pre ktoré ste sa rozhodli požiada• o udelenie azylu v Slovenskej republike:
39. Uveïte iné skutoènosti a predložte všetky doklady, o ktorých sa domnievate, že môžu podpori• dôvody vašej
žiadosti o udelenie azylu:

Èiastka 184

Zbierka zákonov è. 480/2002

Strana 4805

VYHLÁSENIE
Bol/a som pouèený/á o svojich právach a povinnostiach poèas pobytu na území Slovenskej republiky, a to
vrátane práva zvoli• si právneho zástupcu a obráti• sa na Úrad vysokého komisára Organizácie Spojených národov
pre uteèencov (UNHCR) a o práve kontaktova• sa s inými organizáciami zaoberajúcimi sa starostlivos•ou o azylantov.
Vyhlasujem, že otázkam uvedeným v dotazníku som rozumel/a a všetky skutoènosti, ktoré som uviedol/a, sú
pravdivé.

V .......................................... dòa ..................................

................................

..............................

.....................................................................

Podpis žiadate¾a

Podpis tlmoèníka

Podpis povereného zamestnanca ministerstva

