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Čo je medzinárodná 
ochrana?

Ľudia, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, 
nemajú základné ľudské práva a fyzickú bezpečnosť 
zaručenú vo svojich domovských krajinách a  boli 
nútení utiecť z  dôvodu rizika prenasledovania, 
neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania 
alebo iného závažného porušovania ľudských 
práv. Z  toho dôvodu je potrebné, aby zasiahlo 
medzinárodné spoločenstvo a  splnilo si úlohu 
podľa medzinárodného práva a  práva EÚ udeliť 
medzinárodnú ochranu osobám, ktoré nemajú 
ochranu vo svojich domovských krajinách.

Acquis EÚ v  oblasti azylu ustanovuje dve formy 
medzinárodnej ochrany: štatút utečenca 
a  štatút doplnkovej ochrany. Na základe zásady 
jednotného štatútu pre utečencov alebo pre 
osoby s  nárokom na doplnkovú ochranu majú byť 
príjemcom štatútu doplnkovej ochrany udelené 
rovnaké práva a výhody, ako požívajú utečenci a mali 
by podliehať rovnakým podmienkam oprávnenosti. 
Okrem toho môže váš štát ustanoviť aj iné formy 
ochrany na základe humanitárnych dôvodov.

Prístup k  bezpečnosti a  náležitému konaniu 
o  azyle je základným prvkom na zabezpečenie 
toho, aby osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú 
ochranu, požívali práva, na ktoré majú nárok. 
Ako úradník prvého kontaktu plníte zásadnú úlohu 
v zabezpečovaní prístupu k ochrane pre osoby, ktoré 
ju potrebujú.
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Čo je nevyhostenie a na 
koho sa vzťahuje?

Nevyhostenie je povinnosť členských štátov zdržať 
sa vyhostenia alebo vrátenia jednotlivca 
akýmkoľvek spôsobom na hranice území alebo 
iné miesto, na ktorom by mohli čeliť stíhaniu, 
trestu smrti, mučeniu alebo inému neľudskému, 
alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, 
aj keď ide o  neregulárnych migrantov. V  súvislosti 
s  azylom predstavuje zásada nevyhostenia 
požiadavku udeliť jednotlivcom uchádzajúcim 
sa o  medzinárodnú ochranu prístup na územie 
a spravodlivé a účinné konanie o azyle, aby sa určilo, 
či sa osobe udelí medzinárodná ochrana alebo nie.

Zákaz vyhostenia sa vzťahuje na každú formu 
núteného odsunu vrátane deportácie, vyhostenia, 
vydania, neformálneho presunu alebo vydaní 
a  neprijatia na hraniciach. Patrí sem aj nepriame 
vyhostenie, ktoré je návratom osoby do tretej 
krajiny, v  ktorej existuje riziko vyhostenia. 
Žiadny žiadateľ o azyl by nemal byť vrátený do tretej 
krajiny na účel určenia nároku bez dostatočných 
záruk v  každom jednotlivom prípade. Tieto záruky 
zahŕňajú to, že osoba bude znovu vpustená do 
danej krajiny, bude požívať účinnú ochranu proti 
vyhosteniu, bude mať možnosť požiadať o  azyl 
a  požívať ho a  bude sa s  ňou zaobchádzať v  súlade 
s prijatými medzinárodnými normami.

Pozri oddiel Kľúčová úloha úradníkov prvého 
kontaktu praktickej príručky.
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Komu sa udeľuje 
medzinárodná ochrana 
v EÚ?

Acquis EÚ v  oblasti azylu ustanovuje dve formy 
medzinárodnej ochrany: štatút utečenca 
a  štatút doplnkovej ochrany. Okrem toho môže 
váš štát ustanoviť aj iné formy ochrany na základe 
humanitárnych dôvodov.

• Utečenec je osoba, ktorá bola nútená utiecť 
z  krajiny, v  ktorej má štátnu príslušnosť, alebo 
v prípade osoby bez štátnej príslušnosti z krajiny 
predchádzajúceho obvyklého pobytu z  dôvodu 
odôvodneného strachu z  prenasledovania 
z  dôvodov rasy, národnosti, politického názoru 
alebo členstva v  konkrétnej sociálnej skupine 
a  je neschopný alebo z  dôvodu tohto strachu 
neochotný vrátiť sa do nej.

• Doplnková ochrana sa udeľuje ľuďom, ktorí sa 
nekvalifikujú ako utečenci, ale aj tak potrebujú 
medzinárodnú ochranu. V rámci EÚ sa doplnková 
ochrana poskytuje osobám, ktoré čelia riziku 
vážneho bezprávia v prípade návratu do svojej 
krajiny. Vážne bezprávie pozostáva z:

• trestu smrti alebo popravy,

• mučenia a  neľudského alebo ponižujúceho 
zaobchádzania alebo trestu,

• vážneho a  individuálneho ohrozenia 
z  dôvodu nediskriminačného násilia 
v  situáciách medzinárodného alebo 
vnútroštátneho ozbrojeného konfliktu.

K vašim povinnostiam úradníka prvého kontaktu patrí 
správna identifikácia a  nasmerovanie osôb, ktoré 
môžu potrebovať medzinárodnú ochranu, ako aj iných 
osôb s  osobitnými potrebami vrátane detí a  obetí 
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obchodovania s ľuďmi. Niekedy môžu mať ľudia rôzne 
potreby a môže byť potrebné nasmerovať ich na viac 
miest.

Pamätajte si, že keď prídete do kontaktu s osobami, 
ktoré môžu potrebovať medzinárodnú ochranu, 
zastupujete nielen svoju krajinu, ale aj EÚ ako celok.

Čo je spoločný európsky azylový 
systém?

Spoločný európsky azylový systém (CEAS) je spoločný 
systém založený na úplnom a inkluzívnom uplatňovaní 
Ženevského dohovoru. Jeho cieľom je zabezpečiť 
spravodlivé a  ľudské zaobchádzanie so žiadateľmi 
o  medzinárodnú ochranu, harmonizovať azylové 
systémy a  znížiť rozdiely medzi členskými štátmi na 
základe záväzných právnych predpisov, ako aj posilniť 
praktickú spoluprácu medzi vnútroštátnymi azylovými 
správnymi orgánmi a vonkajším rozmerom azylu.

CEAS pozostáva z  nasledujúcich právnych nástrojov, 
ktoré určujú spoločné vysoké normy a  silnejšiu 
spoluprácu na zabezpečenie toho, aby sa so žiadateľmi 
o  medzinárodnú ochranu zaobchádzalo rovnako 
v  spravodlivom a  účinnom systéme bez ohľadu na to, 
kde požiadajú o medzinárodnú ochranu:

• prepracované znenie procedurálnej smernice, 
ktorého cieľom sú spravodlivé, rýchle 
a kvalitatívne dobré rozhodnutia o azyle,

• prepracované znenie prijímacej smernice, 
ktorým sa zaisťujú ľudské materiálne prijímacie 
podmienky pre uchádzačov o  azyl v  EÚ a  úplné 
rešpektovanie základných práv dotknutých osôb,

• prepracované znenie kvalifikačnej smernice, 
v  ktorom sú objasnené dôvody na udelenie 
medzinárodnej ochrany. V  jej ustanoveniach sa 
takisto predpokladá súbor práv a  integračných 
opatrení pre príjemcov medzinárodnej ochrany,

• prepracované znenie dublinského nariadenia, 
v  ktorom sa objasňuje proces určenia členského 
štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti,

• prepracované znenie nariadenia EURODAC, 
ktorým sa zlepšuje fungovanie databázy 
odtlačkov prstov žiadateľov o azyl v EÚ.
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4 Aký je rozdiel medzi 
migrantom a osobou, 
ktorá potrebuje 
medzinárodnú 
ochranu?

„Migrant“ je široký pojem, ktorý zahŕňa osoby, 
ktoré odišli z  jednej krajiny alebo regiónu, aby sa 
usadili v  iných. Niektorí migranti sa dobrovoľne 
rozhodnú presťahovať sa z  rôznych príčin, väčšina 
z  nich pre príčiny, ktoré nesúvisia s  ochranou, 
napríklad z  dôvodu rodinných väzieb alebo zložitej 
ekonomickej situácie. Osoby, ktoré potrebujú 
medzinárodnú ochranu, sú však nútené utiecť, aby 
si zachránili životy alebo uchovali slobodu. Nemajú 
ochranu vo svojej krajine pôvodu, v  skutočnosti je 
to často ich vlastná vláda, ktorá hrozí tým, že ich 
bude prenasledovať. Ak ich iné krajiny nevpustia 
a  neponúknu im ochranu, môžu ich tak vystavovať 
smrti, prenasledovaniu alebo inému závažnému 
porušovaniu ľudských práv.

Moderné migračné vzory sú často zmiešané. 
V  zmiešaných migračných tokoch vedľa seba 
cestujú osoby, ktoré potrebujú ochranu, a  osoby, 
ktorých dôvody nesúvisia s  ochranou, pričom 
využívajú rovnaké trasy a  dopravné prostriedky. 
Takéto cesty môžu byť dlhé, náročné a  nebezpečné 
a  často sú organizované nezákonným spôsobom. 
Identifikovanie osôb, ktoré môžu chcieť požiadať 
o  medzinárodnú ochranu za daných okolností, je 
náročnou, ale mimoriadne dôležitou úlohou.
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5 Je mojou povinnosťou 
rozhodnúť, či 
osoba potrebuje 
medzinárodnú ochranu?

Nie.Nie je vašou zodpovednosťou posúdiť, či má 
osoba potrebu medzinárodnej ochrany alebo 
či je jej príbeh dôveryhodný. Na inom mieste 
bude prebiehať iné konanie, ktoré vykonávajú 
úradníci orgánu rozhodujúceho o  azyle, na účel 
posúdenia žiadosti a  určenia, v  súlade s  právom EÚ 
a medzinárodným právom, či je osoba oprávnená na 
medzinárodnú ochranu alebo nie.

Vašou povinnosťou je identifikovať osobu, ktorá môže 
chcieť požiadať o medzinárodnú ochranu, poskytnúť 
jej informácie o tejto možnosti a nasmerovať osoby, 
ktoré o ňu chcú požiadať, k príslušnému orgánu.

Pozri oddiel Kľúčová úloha úradníkov prvého 
kontaktu praktickej príručky.
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Aké práva majú osoby, 
ktoré môžu potrebovať 
medzinárodnú ochranu, 
keď s nimi prídem do 
kontaktu?

Osoby, ktoré môžu mať potrebu medzinárodnej 
ochrany, majú nárok na určité práva bez ohľadu 
na to, či výslovne požiadali o  medzinárodnú 
ochranu alebo nie. V  mnohých prípadoch bude 
vašou povinnosťou, aby boli tieto práva zaručené.

Ako taká sa zásada nevyhostenia vzťahuje na všetky 
osoby bez ohľadu na to, či bol ich štatút formálne 
určený alebo nie. Členské štáty majú povinnosť 
zdržať sa vrátenia jednotlivcov na akékoľvek miesto, 
na ktorom by mohli čeliť prenasledovaniu, ako aj 
neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu 
alebo trestaniu vrátane mučenia, aj keď ide 
o neregulárnych migrantov.

Iné práva zahŕňajú účinný prístup ku konaniu o azyle, 
právo na informácie v  jazyku, ktorému žiadateľ 
rozumie, o  možnosti požiadať o  ochranu vrátane 
prístupu k tlmočníkovi, a príležitosť komunikovať 
s UNHCR alebo inými organizáciami poskytujúcimi 
právne rady alebo poradenstvo žiadateľom.

Pamätajte, že so všetkými osobami treba 
zaobchádzať s  úplným rešpektovaním ľudskej 
dôstojnosti a  v súlade so základnými a  ľudskými 
právami vrátane poskytnutia urgentnej zdravotnej 
starostlivosti a  splnenia základných potrieb. 
Zraniteľné osoby vrátane detí a obetí obchodovania 
s ľuďmi musia byť identifikované a nasmerované na 
príslušné postupy.

Pozri oddiel Kľúčová úloha úradníkov prvého 
kontaktu praktickej príručky.
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7 Aká je moja 
zodpovednosť voči 
zraniteľným osobám?

Zraniteľné osoby zahŕňajú najmä deti, deti bez 
sprievodu, zdravotne postihnuté osoby, staršie 
osoby, tehotné ženy, osamelých rodičov s  deťmi, 
obete obchodovania s  ľuďmi, osoby so závažnou 
chorobou alebo duševnou poruchou a  osoby, ktoré 
mohli byť vystavené mučeniu, znásilneniu alebo 
iným závažným formám psychického, fyzického 
alebo sexuálneho násilia.

Hraničné priechody a  zariadenia určené na 
zaistenie patria k  prvým miestam, na ktorých 
môžu byť vyjadrené alebo zistené osobitné potreby 
zraniteľných osôb. Ako úradník prvého kontaktu 
máte povinnosť identifikovať osobitné potreby 
zraniteľných osôb a  nasmerovať ich na ďalšie 
posúdenie a/alebo pomoc vnútroštátnym 
orgánom a  iným zainteresovaným stranám, ako 
sú mimovládne neziskové organizácie (NGO) 
a  UNHCR, ktoré sú špecializované a  majú mandát 
reagovať na ich potreby v  súlade s  vnútroštátnymi 
právnymi predpismi a postupmi. Uistite sa, že viete 
o  vnútroštátnych referenčných postupoch a  máte 
k dispozícii príslušné kontaktné údaje.

Problematika urgentnej zdravotnej starostlivosti 
a základných potrieb sa má vždy riešiť bezodkladne 
a má mať prednosť pred migračnou problematikou. 
Jednota rodiny má byť zachovaná v možnom rozsahu 
a deti nemajú byť odlúčené od svojich rodičov alebo 
príbuzných.

Pozri oddiel Venujte pozornosť známkam 
zraniteľnosti praktickej príručky.
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Aká je moja 
zodpovednosť voči 
dieťaťu alebo osobe, 
ktorá tvrdí, že je dieťa?

V súlade s  príslušnými medzinárodnými európskymi 
právnymi normami a  právnymi predpismi je 
dieťaťom každý človek do veku 18 rokov, pokiaľ nie 
je podľa práva uplatňujúceho sa na dieťa plnoletosť 
dosiahnutá skôr. Ak si aj nie ste istý, či osoba, ktorá 
to o  sebe tvrdí, je naozaj dieťa, musí byť postúpená 
príslušnému orgánu na účel posúdenia veku podľa 
vnútroštátnych právnych predpisov a postupov.

Deti sú ako také zraniteľné a je veľmi dôležité byť 
osobitne citlivý voči ich osobitným potrebám, 
najmä v  prípade, že sú bez sprievodu alebo 
odlúčené. Deti bez sprievodu a odlúčené deti by mali 
byť identifikované a postúpené príslušným orgánom 
tak rýchlo, ako je to možné podľa vnútroštátnych 
právnych predpisov a postupov a v súlade so zárukami 
stanovenými v  práve EÚ. Uistite sa, že poznáte 
vnútroštátne referenčné postupy a máte k dispozícii 
kontaktné údaje špecializovaných služieb pre 
ochranu detí a iných zodpovedných zainteresovaných 
strán.

Vždy zostaňte v  pozícii pozorovateľa a  venujte 
pozornosť možným náznakom obchodovania 
s  ľuďmi. Je niečo nezvyčajné na situácii, ktorú 
vidíte? Je dieťa tiché, bez záujmu/rezervované, 
hovorí nesúvislo, je vystrašené, nešťastné? Čaká 
na to dieťa nejaká osoba alebo sa dieťa pozerá 
na iného dospelého? Kedykoľvek, ak existuje 
dôvodné podozrenie, že dieťa môže byť ohrozené 
obchodovaním s  ľuďmi alebo potrebuje inú 
ochranu, bezodkladne sa musí uplatniť referenčný 
mechanizmus a  úvodné vyšetrovanie podľa 
vnútroštátnych právnych predpisov a postupov.
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Pamätajte si, že s  dieťaťom treba komunikovať 
spôsobom zohľadňujúcim potreby detí 
a  zohľadňovať pritom vek a  vyspelosť dieťaťa. 
Informujte ho o tom, čo sa práve deje a čo sa bude 
diať. Zabezpečte prístup k základným službám.

Najlepšie záujmy dieťaťa musia byť na prvom 
mieste vo všetkých krokoch a  rozhodnutiach 
týkajúcich sa dieťaťa. Všeobecne platí, že deti nemajú 
byť odlúčené od svojich sprevádzajúcich rodičov alebo 
príbuzných, pokiaľ neexistuje dôvodné podozrenie, 
že to nie je v ich najlepšom záujme. V takom prípade 
majú byť ihneď informované špecializované služby 
na ochranu detí podľa vnútroštátnych právnych 
predpisov a postupov.

Musí sa uplatňovať zásada nevyhostenia. Ak sa uplatní 
návrat, musia byť dodržané ochranné opatrenia 
stanovené v článku 10 smernice o návrate.

Pozri oddiel Deti bez sprievodu alebo odlúčené deti 
praktickej príručky.

Ďalšie informácie sa nachádzajú v príručke 
Frontex Vega Children Handbook1.

1 http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Training/VEGA_
Children_Handbook.pdf.

http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Training/VEGA_Children_Handbook.pdf
http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Training/VEGA_Children_Handbook.pdf
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Môže obeť 
obchodovania s ľuďmi 
takisto potrebovať 
medzinárodnú 
ochranu?

Ak existujú dôvody domnievať sa, že osoba môže 
byť obeťou obchodovania s  ľuďmi, mala by byť 
postúpená príslušným orgánom a  službám podľa 
vnútroštátnych právnych predpisov a  postupov 
na účel relevantnej pomoci a  podpory. Uistite sa, 
že viete o  vnútroštátnych referenčných postupoch 
pre obete obchodovania s  ľuďmi a máte k dispozícii 
príslušné kontaktné údaje.

V niektorých prípadoch však obete obchodovania 
s  ľuďmi môžu potrebovať aj medzinárodnú 
ochranu a  mal by sa im poskytnúť prístup ku 
konaniu o azyle. V každom prípade by všetky obete 
obchodovania s ľuďmi mali byť náležite informované 
o svojom práve žiadať o azyl.

Uvedomte si, že obchodník s  ľuďmi môže byť ešte 
nablízku. Je dôležité, aby mal každý príležitosť 
hovoriť s  vami vo vlastnom mene, slobodne a  v 
súkromí. Uistite sa, že nikto nezasahuje a/alebo 
neodpovedá na otázky v  mene inej osoby okrem 
prípadu, keď koná v jej najlepšom záujme. Osobitná 
pozornosť možným náznakom obchodovania by 
sa mala venovať v  prípade detí bez sprievodu alebo 
odlúčených detí.

V prípade žien a dievčat treba zabezpečiť prítomnosť 
úradníčky prvého kontaktu, ak je to možné. 
Ženy a  dievčatá by mali byť vyzvané, aby hovorili 

9
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o  prípadoch alebo trestných činoch týkajúcich sa 
sexuálneho násilia. Ak je to vhodné vzhľadom na 
ich vek, ženám by sa mali citlivo klásť otázky, či by 
mohli byť tehotné a v prípade potreby ich informovať 
o dostupnej pomoci.

Pozri oddiel Osoby, ktoré potrebujú viacnásobnú 
ochranu praktickej príručky.
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10 Kto môže požiadať 
o medzinárodnú 
ochranu?

Každý má právo požiadať o  medzinárodnú 
ochranu.

Právo na azyl je uznané v  Ženevskom dohovore, 
Charte základných práv EÚ a iných medzinárodných 
a  európskych právnych nástrojoch. Neznamená to 
však, že každá osoba, ktorá požiada o medzinárodnú 
ochranu, ju dostane. V  každom azylovom systéme 
budú niektoré žiadosti zamietnuté a  iné prijaté, ale 
všetky musia byť posúdené v  súlade s  európskym 
a medzinárodným právom.

Prístup k  bezpečnosti a  náležitému konaniu o  azyle 
je základným prvkom účinného požívania práva na 
azyl. Ako úradník prvého kontaktu máte rozhodujúcu 
úlohu identifikovať tých, ktorí môžu chcieť požiadať 
o  medzinárodnú ochranu, a  zaistiť ich prístup ku 
konaniu o azyle.

Pozri oddiel Kto môže chcieť požiadať o azyl? 
praktickej príručky.
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11 Môže osoba 
s falošnými 
dokladmi alebo 
úplne bez dokladov 
takisto požiadať 
o medzinárodnú 
ochranu?

Áno. Každý má právo požiadať o medzinárodnú 
ochranu bez ohľadu na to, či vstúpil do členského 
štátu alebo sa na jeho území zdržiava nelegálne, 
s použitím falošných alebo podvodných dokladov 
alebo úplne bez dokladov.

Väčšina osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú 
ochranu, je konfrontovaná so život ohrozujúcimi 
situáciami násilia, ktoré im zriedka umožňujú získať 
potrebnú dokumentáciu na udelenie vstupu do EÚ 
prostredníctvom zákonných kanálov.

V súlade so Ženevským dohovorom a  Kódexom 
schengenských hraníc nemôžu byť žiadatelia 
o  medzinárodnú ochranu postihovaní z  dôvodu 
svojho neoprávneného vstupu alebo prítomnosti 
za predpokladu, že sa bezodkladne dostavia pred 
úrady. Aj počas vyšetrovania falošných a podvodných 
dokladov môže osoba požiadať o  medzinárodnú 
ochranu. V tomto prípade sa policajné vyšetrovanie 
zastaví a iniciuje sa azylové konanie.

Pozri oddiel Kto môže chcieť požiadať o azyl? 
praktickej príručky.
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12 Ako spoznám, 
že niekto môže 
chcieť požiadať 
o medzinárodnú 
ochranu?

Mnohé osoby, ktoré môžu potrebovať medzinárodnú 
ochranu, aktívne nežiadajú o azyl v krajine, do ktorej 
prídu. Mnohí z  nich možno nepoznajú svoje práva 
a  povinnosti, alebo sa možno rozhodnú nepožiadať 
o  ochranu z  dôvodu svojej osobitnej situácie alebo 
preto, že boli inými nesprávne informovaní o svojich 
možnostiach, vrátane priekupníkov.

Z toho dôvodu je dôležité sledovať a  venovať 
pozornosť náznakom toho, že osoba môže chcieť 
požiadať o medzinárodnú ochranu.

Náznaky toho, že osoba môže chcieť požiadať 
o  medzinárodnú ochranu, môžu byť odhalené 
rôznymi spôsobmi. Môžete ich spozorovať, dozvedieť 
sa o  nich na základe priameho kontaktu s  osobou 
alebo s inými osobami, dedukovať ich z dokumentov, 
ktoré osoba predloží a/alebo na ne prísť za iných 
okolností. Na účel rýchlejšieho a  presnejšieho 
zistenia náznakov venujte osobitnú pozornosť 
týmto prvkom:

1.  Kto je daná osoba (vek, pohlavie, rodinný 
stav, etnická príslušnosť, náboženstvo 
a štátna príslušnosť).

2.  Odkiaľ osoba pochádza (krajina pôvodu, 
všeobecné okolnosti príchodu).
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3.  Čo hovorí/čoho sa bojí:

 � zabitia alebo popravenia,
 � stíhania,
 � mučenia,
 � vojny,
 � návratu.

4.  Čo chce:

 � pomoc,
 � ochranu,
 � stretnúť sa so zástupcom OSN/UNHCR/

právnikom.

5.  Čo môžete pozorovať (vzhľad 
a správanie):

 � nadväzovanie kontaktu s úradníkom/
vyhýbanie sa úradníkovi,

 � strach, stres alebo nezvyčajné ticho,
 � nezvyčajné správanie a/alebo postoj.

Poskytovanie informácií je kľúčovým prvkom na 
zaistenie účinného prístupu ku konaniu o  azyle. 
Vašou úlohou ako úradníka prvého kontaktu je 
uistiť sa, že ľudia, ktorí môžu chcieť požiadať 
o  medzinárodnú ochranu, majú túto možnosť. 
Je preto potrebné, aby ste im aktívne poskytovali 
informácie o práve požiadať o azyl vrátane informácií 
o právach a povinnostiach, ktoré s tým súvisia.

Pozri oddiel Informatívny zoznam náznakov 
praktickej príručky.
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Kedy a ako by som 
mal poskytovať 
informácie ľuďom, 
ktorí možno 
chcú požiadať 
o medzinárodnú 
ochranu?

Vašou úlohou ako úradníka prvého kontaktu je 
uistiť sa, že ľudia, ktorí môžu chcieť požiadať 
o  medzinárodnú ochranu, majú túto možnosť. 
Je preto potrebné, aby ste im aktívne poskytovali 
informácie o  práve požiadať o  azyl vrátane 
informácií o  právach a  povinnostiach, ktoré s  tým 
súvisia. Hlavným účelom poskytovania informácií 
je zabezpečiť, aby osoby, ktoré môžu potrebovať 
medzinárodnú ochranu, mali účinný prístup ku 
konaniu o azyle.

Všeobecne musia byť informácie o možnosti požiadať 
o medzinárodnú ochranu poskytované v zariadeniach 
určených na zaistenie a  na hraničných priechodoch 
vrátane tranzitných zón na vonkajších hraniciach. 
Ako osvedčený postup však možno vnímať to, že sa 
tieto informácie poskytujú aj v okamihu, keď sa ľudia 
snažia obísť hraničné priechody a zastavia ich orgány 
zodpovedné za hraničný dozor.

Uistite sa, že viete, aké informácie treba poskytnúť 
na základe vnútroštátnej praxe a v súlade s právom 
EÚ. Informácie majú byť poskytované včas a  mali 
by byť čo najúplnejšie. Je potrebné komunikovať 
jazykom, ktorému daná osoba rozumie. V prípade 
potreby má byť zabezpečené tlmočenie. Jazyk 

13
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a  komunikácia má byť prispôsobená pohlaviu, 
veku, fyzickému a  duševnému stavu a/alebo 
úrovni vzdelania osoby pred vami. V prípade žien 
a  dievčat treba zabezpečiť prítomnosť úradníčky 
prvého kontaktu a tlmočníčky, ak je to možné.

Pozri oddiel Informatívny zoznam náznakov 
praktickej príručky.
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14 Kedy sa osoba 
stáva žiadateľom 
o medzinárodnú 
ochranu?

Osoba sa stáva žiadateľom o  medzinárodnú 
ochranu po požiadaní o  ňu. Podľa acquis EÚ 
v oblasti azylu osoba požiada o ochranu, keď vyjadrí 
akoukoľvek formou a  spôsobom akémukoľvek 
orgánu zámer požiadať o medzinárodnú ochranu 
alebo ak sa dá chápať, že sa uchádza o medzinárodnú 
ochranu. Nie je nevyhnutné použiť presné slová 
„azyl“ alebo „utečenec“. Žiadateľom o medzinárodnú 
ochranu musia byť udelené všetky práva a povinnosti 
spojené s týmto štatútom.

Ako úradník prvého kontaktu ste často prvým 
zástupcom vašej krajiny, s  ktorým sa dostane 
do kontaktu osoba, ktorá môže potrebovať 
medzinárodnú ochranu. V mnohých prípadoch budú 
mať tieto osoby po prvý raz príležitosť vyjadriť vám 
zámer požiadať o medzinárodnú ochranu.

Pamätajte, že mnohé osoby, ktoré môžu potrebovať 
medzinárodnú ochranu, sa boja prenasledovania 
zo strany úradníkov vo svojej krajine alebo s  nimi 
počas ich cesty úradníci nesprávne zaobchádzali. 
V  mnohých prípadoch sa na vás neobrátia priamo 
alebo aktívne nepožiadajú o  azyl. Úradníci 
prvého kontaktu plnia veľmi dôležitú úlohu 
vo vytváraní atmosféry dôvery a  aktívnou 
identifikáciou osôb, ktoré môžu chcieť požiadať 
o  medzinárodnú ochranu tak, že im poskytnú 
relevantné informácie o  práve požiadať o  azyl 
a nasmerujú ich ku vhodným postupom.

Pozri oddiel Ako postupovať ďalej, ak osoba 
požiada o medzinárodnú ochranu praktickej 
príručky.
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15 Ako spoznám, 
že osoba žiada 
o medzinárodnú 
ochranu?

Ako úradník prvého kontaktu budete často prvým 
zástupcom vašej krajiny, s  ktorým prídu do kontaktu 
štátni príslušníci tretích krajín, ktorí sa dostali do 
EÚ a  voči ktorému budú mať po prvý raz príležitosť 
vyjadriť svoje želanie požiadať o azyl.

Upozorňujeme, že ľudia môžu vyjadriť zámer požiadať 
o  medzinárodnú ochranu rôznymi spôsobmi. Každé 
vyjadrenie strachu z  prenasledovania alebo 
vážneho bezprávia v prípade zamietnutia vstupu, 
ktoré je vyjadrené slovne alebo písomne, sa 
považuje za také požiadanie. Nie je nevyhnutné 
použiť presné slová „azyl“ alebo „utečenec“.

Niektoré kľúčové slová, vyjadrenia alebo posolstvá, 
ktoré môžu signalizovať, že osoba môže chcieť 
požiadať o  medzinárodnú ochranu, zahŕňajú strach 
zo zabitia, prenasledovania, mučenia, vojny a/
alebo strach z návratu. Osoba môže takisto požiadať 
o  pomoc, ochranu alebo sa môže chcieť stretnúť 
s úradom OSN, UNHCR alebo právnikom atď.

Každá osoba, ktorá vyjadrila želanie požiadať 
o  medzinárodnú ochranu, sa stáva žiadateľom 
so všetkými právami a  povinnosťami spojenými 
s  týmto postavením a  musí byť postúpená 
zodpovedným orgánom na ďalšie posúdenie. 
Pamätajte si, že vaše posúdenie na mieste vstupu má 
rozhodujúci a  kritický význam. Poraďte sa so svojím 
nadriadeným vždy, keď máte pochybnosti o zámeroch 
osoby, ktorá je pred vami.

Pozri oddiel Rozoznajte požiadanie 
o medzinárodnú ochranu praktickej príručky.
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Čo mám robiť, 
ak predo mnou 
osoba vyjadrila 
želanie požiadať 
o medzinárodnú 
ochranu?

Ihneď, ako osoba vyjadrí želanie požiadať 
o  medzinárodnú ochranu, stáva sa žiadateľom 
a  musí byť postúpená príslušným orgánom 
na ďalšie posúdenie. Ako úradník orgánu, ktorý 
pravdepodobne dostáva žiadosti o  medzinárodnú 
ochranu, máte povinnosť informovať žiadateľa 
o tom, kde a ako sa má podať žiadosť.

Žiadatelia o  medzinárodnú ochranu majú 
nárok na určité práva a  záruky spojené s  týmto 
postavením vrátane práva zostať, práva na základné 
materiálne prijímacie podmienky, primeranú 
ochranu v  prípade osobitných procesných alebo 
prijímacích potrieb, právo dostať podrobnejšie 
informácie o  konaní o  azyle v  jazyku, ktorému 
rozumejú, a záruky v prípade zaistenia. Ako úradník 
prvého kontaktu ste zodpovedný za pomoc pri 
zabezpečovaní týchto práv, napríklad nasmerovaním 
žiadateľov na príslušné orgány a organizácie.

Po požiadaní musí byť žiadosť zaregistrovaná.

• Ak pracujete pre orgán s  právomocou 
zaregistrovať žiadosť, musíte tak učiniť do 
troch pracovných dní.

16
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• Ak pracujete pre iný orgán, mali by ste 
žiadosť postúpiť príslušnému orgánu, aby 
bola zaregistrovaná, najneskôr do šiestich 
pracovných dní od požiadania. Odporúča sa 
uchovať písomný záznam o tom, že ste dostali 
žiadosť, v  súlade s  vašimi vnútroštátnymi 
právnymi predpismi a postupmi.

Pamätajte si, že žiadatelia o  azyl nesmú byť 
postihovaní z  dôvodu svojho neoprávneného 
vstupu alebo prítomnosti za predpokladu, že sa 
bezodkladne dostavia pred úrady.

Pozri oddiel Ako postupovať ďalej, ak osoba 
požiada o medzinárodnú ochranu praktickej 
príručky.
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17 Čo mám robiť, ak 
existujú náznaky, 
že niekto môže 
potrebovať ochranu, 
ale nevyjadril zámer 
požiadať o ňu?

Mnohé osoby, ktoré môžu potrebovať medzinárodnú 
ochranu, aktívne nežiadajú o  azyl. Napríklad 
nepoznajú právo alebo postupy požiadania, môžu 
byť obeťami obchodovania s ľuďmi alebo môžu trpieť 
traumou súvisiacou s prenasledovaním alebo zložitou 
cestou. Okrem toho, osobám, ktoré potrebujú 
medzinárodnú ochranu, často chýbajú informácie 
o  ich právach a  povinnostiach, majú príbuzných 
v  inom členskom štáte, dúfajú, že sa k  nim pridajú, 
alebo boli nesprávne informovaní ostatnými vrátane 
prevádzačov, o  ich možnostiach. Je nerealistické 
očakávať od nich, že budú mať rozsiahle znalosti 
o  azylových a  dublinských konaniach, úplnú dôveru 
v  orgány, aby priamo informovali o  svojom strachu 
na hraniciach alebo počas zaistenia, alebo nepoznajú 
správne slová a výrazy, ktoré by im mohli zabezpečiť 
prístup ku konaniu.

Poskytovanie informácií je kľúčovým prvkom 
v  zabezpečovaní toho, aby osoby, ktoré môžu 
potrebovať medzinárodnú ochranu, mali účinný 
prístup ku konaniu o  azyle a  mohli prijímať 
dobre informované rozhodnutia o  tom, či požiadať 
o medzinárodnú ochranu alebo nie.

Pamätajte si, že k  vašim povinnostiam patrí 
zabezpečenie toho, aby žiadna osoba, dokonca 
aj keď nepožiadala o  medzinárodnú ochranu, 
nebola vrátená na miesto, na ktorom môže čeliť 
prenasledovaniu, neľudskému alebo ponižujúcemu 
zaobchádzaniu alebo trestu vrátane mučenia, a  to 



ani v  prípade, že ide o  neregulárnych migrantov. 
Akékoľvek návraty sa majú riadiť zavedenými 
postupmi vrátane požadovaných právnych 
ochranných opatrení a záruk.

Konzultujte so svojím nadriadeným vždy, keď máte 
pochybnosti o  zámeroch osoby pred vami, najmä 
ak by jej návrat do krajiny pôvodu alebo tranzitu 
predstavoval možné porušenie európskeho alebo 
medzinárodného práva.

Pozri oddiel Ako postupovať ďalej, ak osoba, 
ktorá môže mať potreby v oblasti ochrany, 
nechce požiadať o medzinárodnú ochranu 
praktickej príručky.

24
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18 Čo ak osoba 
požiadala o azyl, ale 
mám podozrenie, že 
sa len snaží zneužiť 
systém?

Každá osoba, ktorá vyjadrila želanie požiadať 
o  medzinárodnú ochranu, sa stáva žiadateľom 
so všetkými právami a povinnosťami spojenými 
s  týmto postavením a  musí byť postúpená 
zodpovedným orgánom na ďalšie posúdenie.

Zapamätajte si, že nie je vašou úlohou posúdiť, či 
má osoba potrebu medzinárodnej ochrany alebo či 
je jej príbeh dôveryhodný. Je to povinnosť azylového 
orgánu. V každom azylovom systéme budú niektoré 
žiadosti zamietnuté a iné prijaté, ale všetky musia byť 
posúdené v  súlade s  európskym a  medzinárodným 
právom.

Napriek tomu sa možno budete chcieť poradiť so 
svojím nadriadeným alebo informovať príslušný 
orgán o dôvodoch vašich pochybností.

Pozri oddiel Kto môže chcieť požiadať o azyl? 
praktickej príručky.
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Čo sa stane, ak 
neidentifikujem 
osobu, ktorá 
chce požiadať 
o medzinárodnú 
ochranu?

Nesprávna identifikácia a  nepostúpenie osoby 
príslušným orgánom môže mať pre danú osobu vážne 
dôsledky. Môže byť vrátená do krajiny, v ktorej bude 
ohrozený jej život alebo sloboda, alebo v  ktorej 
bude čeliť prenasledovaniu, smrti, krutému 
a  neľudskému, ponižujúcemu zaobchádzaniu 
alebo inému závažnému porušovaniu ľudských 
práv.

Ako úradník prvého kontaktu plníte zásadnú úlohu 
v  zabezpečovaní prístupu k  ochrane pre osoby, ktoré 
ju potrebujú. Poraďte sa so svojím nadriadeným vždy, 
keď máte pochybnosti o zámeroch osoby, ktorá je pred 
vami.

19
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20 Niekedy sa cítim 
vyčerpaný alebo 
dokonca nahnevaný 
na osoby, s ktorými 
sa musím na dennej 
báze zaoberať. Je to 
normálne?

Každý úradník prvého kontaktu musí vykonávať svoje 
úlohy za náročných okolností, pričom často stretáva 
ľudí z  rôznych kultúr, s  rôznym sociálnym zázemím 
a s rôznymi životnými skúsenosťami. Je to zaujímavé, 
ale mimoriadne náročné pracovné prostredie, ktoré 
môže mať vplyv na vaše psychologické blaho. Vo 
výkone svojich povinností môžete zažívať rôzne 
emócie od súcitu cez nezaujatosť po zamietanie 
jednotlivcov, ktorými sa každý deň zaoberáte. Toto 
potom môže ovplyvniť účinnosť a kvalitu vašej práce 
a  vašej schopnosti prijímať náležité rozhodnutia 
a kroky.

Je potrebné uvedomovať si tieto faktory, ako aj osobné 
okolnosti a  neustále sa usilovať minimalizovať ich 
vplyv. V prípade potreby sa nezdráhajte a požiadajte 
svojich kolegov alebo nadriadených o pomoc, alebo 
vyhľadajte odborné poradenstvo.

Pozri oddiel Uvedomujte si svoje osobné okolnosti 
praktickej príručky.



Ktokoľvek môže byť utečenec
Každý môže mať potreby ochrany bez ohľadu na jeho 
krajinu pôvodu, etnickú príslušnosť, vzhľad alebo 
správanie.

1
Každý má nárok na ochranu pred 
vyhostením
Nikto nemôže byť vyhostený alebo vrátený do situácie, 
v ktorej by čelil riziku prenasledovania, trestu smrti, 
mučeniu alebo inému neľudskému alebo ponižujúcemu 
zaobchádzaniu alebo trestu. Toto pravidlo sa vzťahuje 
aj na neprijatie na hraniciach a všetky formy núteného 
odsunu.

2

Zraniteľné osoby musia byť 
identifikované a primerane podporované
Opatrenia prijaté na hraničných priechodoch a v 
zariadeniach určených na zaistenie sú rozhodujúcimi 
miestami, na ktorých môžu byť vyjadrené alebo zistené 
osobitné potreby zraniteľných osôb vrátane detí a obetí 
obchodovania s ľuďmi.

3

Najlepšie záujmy dieťaťa majú prednosť 
vo všetkých opatreniach týkajúcich sa detí
Pri posudzovaní najlepších záujmov dieťaťa sa musia 
individuálne náležite zohľadniť faktory, ako je bezpečnosť 
a istota, možnosti zlúčenia rodiny, blaho dieťaťa a názory 
dieťaťa podľa jeho veku a vyspelosti.

4

Každý, kto chce požiadať o medzinárodnú 
ochranu, musí byť informovaný o svojom 
práve na túto žiadosť
Informácie o tomto práve na azyl musia byť 
poskytnuté všetkým osobám, ktoré môžu potrebovať 
medzinárodnú ochranu, aby sa zabezpečilo, že majú 
účinný prístup ku konaniu o azyle.

5

Prístup ku konaniu o azyle

 ▶ Každý človek musí byť oceňovaný 
a rešpektovaný

 ▶ Najprv treba vyriešiť urgentnú zdravotnú 
starostlivosť a základné potreby



6 Každý má právo požiadať 
o medzinárodnú ochranu
Nikomu nemožno zamietnuť prístup ku konaniu 
o azyle, aj keď daná osoba nesplnila všetky vstupné 
podmienky.

7 Akýkoľvek náznak alebo vyjadrenie 
strachu možno chápať ako žiadosť 
o medzinárodnú ochranu
Ľudia môžu vyjadriť zámer požiadať o medzinárodnú 
ochranu rôznymi spôsobmi. Každé vyjadrenie strachu 
z prenasledovania alebo vážneho bezprávia v prípade 
zamietnutia vstupu – slovné alebo písomné – sa 
považuje za takú žiadosť. Nie je nevyhnutné použiť 
presné slovo „azyl“ alebo „utečenec“.

8 Žiadatelia o medzinárodnú ochranu 
nesmú byť postihovaní z dôvodu svojho 
neoprávneného vstupu alebo prítomnosti
Tí, ktorí sa bezodkladne prihlásia úradom, nesmú byť 
postihovaní v dôsledku svojho neoprávneného vstupu 
alebo prítomnosti.

9 Každá žiadosť musí byť zaregistrovaná 
alebo postúpená na registráciu 
zodpovednému orgánu
Po podaní musí žiadosť zaregistrovať príslušný orgán. 
Registráciu treba vykonať čo najskôr, v lehotách 
stanovených právnymi predpismi.

10 Musí byť zabezpečená zásada 
nevyhostenia, a to aj vtedy, ak osoba 
nepožiada o azyl
Akékoľvek návraty sa majú riadiť zavedenými postupmi 
vrátane požadovaných právnych ochranných opatrení 
a záruk. Nikto nemôže byť vrátený do krajiny, v ktorej 
mu hrozí mučenie, neľudské alebo ponižujúce 
zaobchádzanie alebo trest, a to ani v prípade, že je 
neregulárnym migrantom.
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