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ROZHODNUTIA NAJVYŠŠIEHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
VO VECIACH MEDZINÁRODNEJ OCHRANY 2014 

 

 

 

Rozsudok 10 Sža/1/2014 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:  

ŽIADATEĽKA O AZYL, KEŇA, ŽENSKÁ OBRIEZKA, ZNÁSILNENIE, BEZPEČNÁ TRETIA KRAJINA, ZJAVNE 
NEOPODSTATNENÁ ŽIADOSŤ O UDELENIE AZYLU, NOVÉ TVRDENIA V ODVOLACOM KONANÍ, 
POVINNOSŤ SPRÁVNEHO ORGÁNU UMOŽNIŤ ÚČINNE A DOSTATOČNE PREUKÁZAŤ DÔVODY 
ŽIADOSTI O AZYL, „PREDČASNOSŤ“ ROZHODNUTIA SPRÁVNEHO ORGÁNU 

 

→ Žiadateľke o azyl kenskej štátnej príslušnosti  SPRÁVNY ORGÁN v júli 2013 ZAMIETOL 
ŽIADOSŤ O UDELENIE AZYLU AKO ZJAVNE NEOPODSTATNENÚ. 

 

Žiadateľka v Keni v roku 2009 ukončila stredoškolské vzdelanie a v štúdiu ďalej nepokračovala. Otec 
na ňu naliehal, aby sa vydala, pričom za účelom výdaja mal na ňu naliehať, aby podstúpila ženskú 
obriezku. Ona sa  však ženskej obriezke vyhýbala z dôvodu, že si bola vedomá svojej homosexuálnej 
orientácie a jej sestra sa pri ženskej obriezke nakazila vírusom HIV. Matka ju v rozhodnutí 
nepodstúpiť ženskú obriezku podporovala. Otec ju v lete v roku 2006 mal dvakrát znásilniť a za 
vyhýbanie sa ženskej obriezke ju zvykol biť. Po odhalení jej homosexuálnej orientácie ušla z domu a 
skrývala sa v dome svojej známej, kde ju však po štyroch dňoch našla matka a povedala jej, aby sa 
domov už radšej nevracala, lebo ju otec zabije. Krajinu pôvodu jej pomohla opustiť vo februári 2012 
jej matka. 
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→ KRAJSKÝ SÚD V KOŠICIACH rozhodnutie správneho orgánu POTVRDIL s odôvodnením, že 
správny orgán podľa jeho názoru postupoval správne, ak v prípade jej žiadosti ako štátnej 
príslušníčky Kenskej republiky uplatnil koncepciu bezpečnej krajiny pôvodu ako dôvod pre 
zamietnutie žiadosti ako zjavne neopodstatnenej. Ak totiž žiadateľka o azyl pochádza z bezpečnej 
krajiny pôvodu, ktorá sa nachádza na zozname bezpečných krajín pôvodu podľa nariadenia vlády 
Slovenskej republiky, táto skutočnosť je sama o sebe postačujúca na splnenie podmienok pre 
zamietnutie jej žiadosti o azyl ako zjavne neopodstatnenej. V priebehu správneho konania zo strany 
správneho orgánu došlo k ustáleniu krajiny pôvodu žiadateľky ako bezpečnej krajiny pôvodu, 
bremeno dokazovania sa preto presunulo na ňu samotnú. Ona však tak v priebehu  správneho, ako i 
odvolacieho konania, podľa názoru krajského súdu, nijakým spôsobom nepreukázala, že by krajinu jej 
pôvodu, t. j. Kenskú republiku, v jej konkrétnom prípade nebolo možné považovať za bezpečnú. 
Nepreukázala, že jej hrozí väčšie riziko prenasledovania alebo vážnej ujmy, než ostatným osobám v 
obdobnom postavení. V nadväznosti na žiadateľkou v odvolacom konaní tvrdenú obavu o svoj život z 
dôvodu, že jej otec ako hlavný líder teroristickej a zločineckej skupiny Mungiki, má obrovský vplyv na 
politiku, prácu orgánov činných v trestnom konaní, ako aj na rozhodovanie súdov a vypátra si ju 
kdekoľvek v Keni, krajský súd poznamenal, že pokiaľ sa domnievala, že spĺňa podmienky pre udelenie 
azylu s ohľadom na tento ďalší dôvod, mala túto skutočnosť uviesť už v priebehu správneho konania. 
Keďže sa tak nestalo, súd k jej novému tvrdeniu, uplatnenému až v priebehu odvolacieho konania 
neprihliadal.  

 

→ NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY rozsudok Krajského súdu v Košiciach ZRUŠIL A VEC 
MU VRÁTIL NA ĎALŠIE KONANIE, keďže jednomyseľne dospel k záveru, že odvolanie žiadateľky je 
dôvodné. NSSR uviedol, že jej nebolo umožnené účinne a dostatočne preukázať, že Keňa nie je pre 
ňu bezpečnou krajinou a to zrejme i spôsobilo, že až v odvolaní proti rozhodnutiu správneho orgánu 
uviedla,  že jej otec je členom teroristickej sekty Kikuyu, čo podstatne mení situáciu a hodnotenie 
bezpečnosti Kene pre navrhovateľku. NSSR z uvedených dôvodov zastal názor, že neboli splnené 
podmienky pre posúdenie žiadosti o azyl ako zjavne neopodstatnenej a rozhodnutie odporcu bolo 
vydané predčasne hlavne preto, že nebolo bez akýchkoľvek pochybností preukázané, že Keňu možno 
v prípade žiadateľky považovať za bezpečnú krajinu pôvodu. K tomu bolo potrebné žiadateľke 
poskytnúť všetky prostriedky, aby preukázala opak. Až v prípade, že dôkazné bremeno neunesie, je 
možné konštatovať, že pochádza z krajiny pôvodu, ktorá je i v jej prípade krajinou bezpečnou. 
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Rozsudok 1Sža/2/2014 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:  

KAMERUNSKÁ REPUBLIKA, HNUTIE SCNC, NEDOSTATOK FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV, 
HODNOTENIE DÔVERYHODNOSTI VÝPOVEDE ŽIADATEĽA O AZYL, ZMYSEL MEDZINÁRODNEJ 
OCHRANY, ÚČEL PRIZNANIA AZYLU, BREMENO TVRDENIA, DÔKAZNÉ BREMENO 

 

 

→ Žiadateľovi o azyl z Kamerunskej republiky SPRÁVNY ORGÁN vo februári 2013 NEUDELIL 
AZYL A NEPOSKYTOL DOPLNKOVÚ OCHRANU.  

 

V Kamerune študoval na ekonomickej fakulte. Otec ho poveroval odovzdávaním odkazov pre ľudí, 
ktorí sympatizovali s hnutím SCNC. Členom tohto hnutia bol aj jeho otec. Raz, keď bol žiadateľ v 
nemocnici, jeho izbu na internáte niekto zničil. Žiadateľ správnemu orgánu uviedol, že nikdy nebol 
súdený a, že nikdy nebol členom žiadnej politickej strany či hnutia. K dôvodom svojej žiadosti 
uviedol, že z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na štúdium (na Ukrajine) sa rozhodol na 
Slovensku požiadať o azyl. 

 

→ KRAJSKÝ SÚD V BRATISLAVE POTVRDIL rozhodnutie správneho orgánu.  

 

→ NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY rozsudok Krajského súdu v Bratislave POTVRDIL.   
Žiadateľ o azyl vo svojom odvolaní proti rozsudku krajského súdu uvádza, že na základe vykonaných 
dôkazov dospel súd k nesprávnym skutkovým zisteniam a jeho rozhodnutie preto vychádza z 
nesprávneho právneho posúdenia veci. Krajský súd vraj nedôvodne vyhodnotil všetky predložené 
dôkazy ako aj tvrdenia žiadateľa ako nedôveryhodné.  Krajskému súdu tiež vyčítal, že žiadne z tvrdení 
nezobral do úvahy pri hodnotení jeho nároku na azyl alebo doplnkovú ochranu. Namietal tiež 
nesprávne právne posúdenie svojej žiadosti, pretože jeho nedôveryhodnosť mala byť podľa jeho 
názoru dôvodom, pre ktorý mal správny orgán žiadosť o udelenie azylu zamietnuť. Správny orgán 



 

 
 Liga za ľudské práva 
 Hurbanovo nám. 5, 
 811 03 Bratislava 
 

 
 
IČO: 31807968 / DIČ: 2022095471 
tel: +421-2-544 35 437 
fax: +421-2-546 42 439 
e-mail: hrl@hrl.sk 

                 

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného 
programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2014. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Liga za ľudské práva, o.z. 

 

však žiadosť o azyl nezamietol, ale rozhodol o tom, že azyl neudelí, a súčasne neposkytne doplnkovú 
ochranu. Predmetné odvolacie námietky vyhodnotil NSSR ako nedôvodné. NSSR v odôvodnení svojho 
rozhodnutia zdôrazňuje, že zmyslom medzinárodnej ochrany nie je poskytnúť ochranu pred 
akýmkoľvek negatívnym javom či problémami v krajine pôvodu a inštitút azylu je aplikovateľný len 
v obmedzenom rozsahu, a to len na základe zákonom uznaných dôvodov, ktorými je chránená iba 
najvlastnejšia existencia ľudskej bytosti a práva a slobody s ňou spojené. NSSR však taktiež 
konštatuje, že často krát nie je v možnostiach žiadateľa o azyl preukázať svoje tvrdenia iným 
spôsobom ako vlastnou dôveryhodnou výpoveďou. Pokiaľ žiadateľ o azyl predloží dôkazy, ktorými 
preukazuje pravdivosť tvrdení o prenasledovaní v krajine pôvodu, správny orgán im musí venovať 
náležitú pozornosť a tieto vyhodnotiť aj z pohľadu ich dôveryhodnosti. Správny orgán tak podľa 
názoru NSSR postupoval, a pokiaľ porovnal skutočnosti navrhovateľom uvedené v žiadosti o azyl a 
tieto porovnal s inými informáciami, ktoré poskytol mu žiadateľ o azyl v priebehu ďalšieho konania 
po predchádzajúcom zrušení rozhodnutia správneho orgánu krajským súdom a na tomto základe 
dospel k záveru, že navrhovateľ nepreukázal ním tvrdené skutočnosti o členstve v SCNC a z toho 
plynúce obavy o svoju bezpečnosť, NSSR s takýmto názorom krajského súdu súhlasil. Tiež NSSR 
zdôraznil, že akokoľvek môže byť pre žiadateľa o azyl obtiažne a často aj celkom nemožné 
preukazovať ním tvrdené skutočnosti, nie je možné ustúpiť od požiadavky na presvedčivosť a 
konzistentnosť jeho výpovede. Tento aspekt je pritom potrebné hodnotiť s ohľadom na všetky 
prejavy žiadateľa o azyl v priebehu správneho konania. Z obsahu administratívneho spisu je zrejmé, 
že správny orgán takto postupoval. NSSR taktiež považoval za dôležité zdôrazniť, že z ustanovenia § 8 
zákona o azyle vyplýva, že účelom priznania azylu je poskytnúť ochranu tomu, kto je 
prenasledovaný za uplatňovanie politických práv a slobôd alebo cíti oprávnenú (odôvodnenú) 
obavu z prenasledovania z dôvodov v zákone vymedzených. Aby mohla byť poskytnutá ochrana 
formou azylu, musí byť preukázané, že je nositeľom určitého presvedčenia (politického, 
náboženského, a podobne), pre ktoré je v krajine, ktorej občianstvo má (v krajine jeho posledného 
trvalého bydliska), reálne prenasledovaný, alebo je prenasledovaný z dôvodov príslušnosti k jasne 
vymedzenej sociálnej skupine, resp. má dôvodnú obavu, že by k takému prenasledovaniu mohlo v 
jeho prípade dôjsť. Pri zisťovaní skutkového stavu je pritom treba vychádzať z toho, či žiadateľ o azyl 
v konaní uniesol bremeno tvrdenia a bremeno dôkazné. NSSR v danom prípade dospel k záveru, že 
navrhovateľ v správnom konaní neuniesol bremeno tvrdenia ani bremeno dôkazné.  

 

 

Rozsudok 10Sža/3/2014 
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KĽÚČOVÉ SLOVÁ:  

AFGANISTAN, VÝKON TRESTU SMRTI, KONVERTOVANIE, OSOBNÝ A RODINNÝ VZŤAH S OBČIANKOU 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY, DOPLNKOVÁ OCHRANA, MUČENIE ALEBO NEĽUDSKÉ ALEBO PONIŽUJÚCE 
ZAOBCHÁDZANIE ALEBO TREST, ODÔVODNENOSŤ OBÁV Z PRENASLEDOVANIA, NEDOSTATOČNÉ 
ZISTENIE SKUTKOVÉHO STAVU VECI, „PREDČASNOSŤ“ ROZHODNUTIA SPRÁVNEHO ORGÁNU, 
NEDOSTATOČNÉ ODÔVODNENIE ROZHODNUTIA SPRÁVNEHO ORGÁNU 

 

 

→ Žiadateľovi o azyl z Afganistanu SPRÁVNY ORGÁN v júni 2013 NEUDELIL AZYL ANI 
NEPOSKYTOL DOPLNKOVÚ OCHRANU.  

 

Žiadateľ o azyl uviedol tri dôvody, pre ktoré na území Slovenskej republiky žiada o azyl. Prvým bola 
obava z výkonu mu uloženého trestu smrti Talibanom v súvislosti s jeho prácou policajta v Kábule, 
druhým bol prestup (konvertovanie) z moslimskej viery na vieru Cirkvi Ježiša Krista Svätých 
neskorších dní a tretím bol jeho osobný vzťah k Slovenke, s ktorou žije a čaká dieťa. 

 

→ KRAJSKÝ SÚD v Bratislave rozhodnutie správneho orgánu V ČASTI NEUDELENIA AZYLU 
POTVRDIL a V ČASTI NEPOSKYTNUTIA DOPLNKOVEJ OCHRANY ZRUŠIL A VEC VRÁTIL ODPORCOVI 
NA ĎALŠIE KONANIE. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že žiadateľ ničím nepreukázal existenciu 
odsudzujúceho rozsudku Talibanu. Navyše, opis udalostí, ktoré vydaniu takéhoto odsudzujúceho 
rozsudku predchádzali a, ktoré i nasledovali (napr. smrť jeho otca v Pakistane) nasvedčuje, že všetky 
prezentované obavy žiadateľa vyplývajú z jeho pôsobenia v radoch polície. Podľa krajského súdu 
však už táto samotná skutočnosť vylučuje udelenie azylu, nakoľko dôvod jeho obavy nespočíva v 
niektorom z dôvodov uvedených v § 8 zákona o azyle. Čo sa týka druhého dôvodu žiadosti tá 
znamená, že žiadateľ sa vlastným pričinením (počas pobytu mimo krajiny pôvodu) dostal do 
postavenia utečenca. V tomto prípade je potrebné preukázať, že sa domovská krajina (napr. jej 
štátne orgány) o takomto počínaní žiadateľa dozvedela a že takéto počínanie žiadateľa je 
kvalifikované ako konanie, ktoré objektívne navodzuje stav, ktorý žiadateľa dostáva do postavenia 
utečenca. V prejednávanej veci sa však krajina pôvodu o konvertovaní nedozvedela. Pokiaľ ide o 
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tretí dôvod, podľa § 10 zákona o azyle možno udeliť azyl žiadateľovi z dôvodu zlúčenia rodiny, pričom 
podmienkou je, aby osoba s ktorou sa chce žiadateľ o azyl zlúčiť je osobou, ktorej bol azyl na 
Slovensku udelený. Takáto situácia však v prejednávanej veci nenastala. K zrušujúcemu výroku 
rozsudku krajský súd uviedol, že odporca posudzoval možnosť vážneho bezprávia v prípade návratu 
navrhovateľa do krajiny jeho pôvodu s poukazom na § 2 písm. f) zákona o azyle. Pokiaľ ide o hrozbu 
výkonu trestu smrti, aj súd dospel k názoru, že vzhľadom na nepreukázanie odsúdenia, resp. aj na 
zásadnú zmenu politickej situácie žiadateľovi výkon tohto trestu nehrozí. Pokiaľ ide o formu vážneho 
bezprávia, konkretizovanú v bode 2. citovaného ustanovenia zákona o azyle súd dospel k názoru, že 
odporca (aj vzhľadom na vykonané dokazovanie správami o krajine pôvodu navrhovateľa) 
nedostatočne zistil stav veci, resp. v tejto časti jeho odôvodnenie nie je dostatočným. Odporca v 
tejto časti odôvodnenia napadnutého rozhodnutia v podstate konštatoval, že žiadateľovi ako 
konvertitovi v prípade návratu nič nehrozí, nakoľko nemá možnosť svoje vierovyznanie 
manifestovať a praktizovať. Takéto odôvodnenie svojho právneho názoru však podľa názoru súdu 
nie je dostatočným. Ak by sa navrhovateľ skutočne zriekol moslimského vierovyznania a prijal 
vierovyznanie mormónske, jeho prípadné ohrozenie by sa neodvíjalo výlučne iba z prezentovania 
tohto vierovyznania. Akékoľvek relevantné závery správneho orgánu v tomto smer sú však za daného 
stavu zistenia veci predčasné. Zistený stav veci v tejto časti posúdenia žiadosti o azyl je podľa názoru 
súdu nedostatočný, podobne ako aj jej odôvodnenie.  

 

→ NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY rozsudok Krajského súdu v Bratislave v napadnutej 
časti výroku o neudelení azylu POTVRDIL. NSSR sa s  dôvodmi uvedenými a podrobne rozobratými 
v rozsudku krajského súdu stotožnil a súhlasil s jeho  záverom, pokiaľ ide o neudelenie azylu. Krajský 
súd presvedčivo vysvetlil dôvody, pre ktoré považoval rozhodnutie správneho orgánu  v časti 
neudelenia azylu za zákonné a podrobne usmernil odporcu, ako má postupovať pri rozhodovaní o 
poskytnutí, resp. neposkytnutí doplnkovej ochrany. Krajský súd v odôvodnení svojho rozhodnutia 
uviedol, z akého dôvodu nepovažoval žiadateľa za ohrozenú osobu pre jeho údajné odsúdenie na 
trest smrti. Uviedol tiež, že sa správny orgán náležite a v súlade so zákonom vysporiadal s 
neudelením azylu z dôvodov situácie v krajine pôvodu, na druhej strane v zrušujúcej časti rozsudku 
podrobne uviedol dôvody, ktoré ho viedli k zrušeniu napadnutého rozhodnutia i otázky, ktoré musí 
odporca pred poskytnutím, resp. neposkytnutím doplnkovej ochrany vyriešiť. Odvolací súd k tomu 
dodáva, že na poskytnutie azylu sa v zmysle zákonných ustanovení vyžaduje odôvodnená, nie teda 
akákoľvek obava. To znamená, že obava z prenasledovania musí reálne hroziť, nemôže byť fiktívna. 
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Rozsudok 1Sža/5/2014 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:  

PALESTÍNA, OCHRANA UNRWA, POSTAVENIE UTEČENCA, HUMANITÁRNY AZYL, 
NEZROZUMITEĽNOSŤ ROZHODNUTIA, DÔVERYHODNOSŤ ŽIADATEĽA O AZYL, OPAKOVANÁ 
ŽIADOSŤ O AZYL, ROZHODNUTIE SÚDNEHO DVORA EÚ C-365/11 EL KEREM EL KOTT A OSTATNÍ 

 

 

→ Žiadateľovi o azyl z Palestíny SPRÁVNY ORGÁN v júni 2013 NEUDELIL AZYL A ANI MU 
NEPOSKYTOL DOPLNKOVÚ OCHRANU. 

 

O azyl požiadal z dôvodu, že ako Palestínčan si v Libanone nemôže uplatniť svoje práva, a že v 
Libanone bol hnutím Fatah obvinený z krádeže zbraní.  Uviedol, že nebolo voči nemu vedené žiadne 
trestné stíhanie a nebol ani členom žiadnej politickej strany či hnutia. V predchádzajúcich azylových 
konania o svojich dôvodoch odchodu z krajiny pôvodu nehovoril pravdu. Uviedol, že v Libanone mal 
problém s človekom z hnutia Fatah, ktorého dcéru si chcel zobrať za ženu a, ktorý ho udal a 
neprávom ho obvinil že hnutiu Fatah ukradol zbrane. Člen hnutia Fatah povedal bratovi žiadateľa, že 
ak zbraň nevráti, nemôže sa vrátiť do tábora. Preto navrhovateľ ostal v meste Sayda, kde pracoval, 
následne odišiel k sestre do Bejrútu a po 10 dňoch z Libanonu vycestoval. Správnemu orgánu 
predložil potvrdenie organizácie UNRWA, podľa ktorého je registrovaný agentúrou UNRWA v 
Libanone ako palestínsky utečenec.  

 

→ KRAJSKÝ SÚD V BRATISLAVE rozhodnutie správneho orgánu POTVRDIL. Podľa krajského súdu 
žiadateľ okrem obavy v konaní nepreukázal naplnenie žiadneho z ďalších predpokladov udelenia 
azylu podľa § 8 zákona o azyle. Okrem svojich tvrdení žiadateľ nepredložil správnemu orgánu žiaden 
relevantný dôkaz a pričom sám uviedol, že v predchádzajúci konaniach klamal. Pokiaľ sa žiadateľ 
skutočne obáva konania v ktorom by sa mala preukázať pravdivosť či nepravdivosť jeho údajného 
obvinenia zo spáchania krádeže, tento dôvod z logických dôvodov nemôže byť dôvodom pre udelenie 
azylu, pretože sa prieči účelu zákona o azyle, ktorým je poskytnutie ochrany pred perzekúciou z 
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dôvodov uvedených v medzinárodnej zmluve alebo v osobitnom predpise. Vo vzťahu k neposkytnutiu 
doplnkovej ochrany krajský súd uviedol, že predpoklady poskytnutia doplnkovej ochrany ako jednej z 
foriem medzinárodnej ochrany stanovuje zákon o azyle. Žiadateľ nebol nikdy trestne stíhaný, nebol 
mu uložený trest smrti. Nikdy sa nestretol s konaním, ktoré by sa čo i len približovalo k mučeniu, 
neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu, a teda v prípade jeho návratu niet dôvodu 
predpokladať, že by sa s takýmto zaobchádzaním stretol. A to ani ako navrátilcovi - palestínskemu 
utečencovi, ktorý sa do Libanonu navráti. Ak by aj (teoreticky) bol po svojom návrate vystavený 
trestnému stíhaniu, zo žiadnej zo správ nie je možné vyvodiť takýto druh (formu) zaobchádzania s 
ním. Ani všeobecná bezpečnostná situácia v Libanone nesvedčí o individuálnom ohrození jeho života 
alebo nedotknuteľnosti osoby. K námietke, týkajúcej sa neudelenia azylu postupom podľa § 9 zákona 
o azyle krajský súd zdôraznil, že na udelenie azylu z humanitárnych dôvodov niet právneho nároku. 
Jeho udelenie spadá do výlučnej právomoci - správnej úvahy správneho orgánu. Znamená to, že 
pokiaľ správny orgán azyl podľa § 9 neudelí, nie je jeho povinnosťou odôvodňovať takýto jeho postoj.  

 

→ NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY rozsudok krajského súdu POTVRDIL. Žiadateľ v 
odvolaní proti rozsudku krajského súdu namietal, že konanie pred krajským súdom v Bratislave malo 
vadu spočívajúcu v tom, že súd sa dostatočne dôkladne nezaoberal námietkou nezrozumiteľnosti 
rozhodnutia správneho orgánu najmä z pohľadu porušenia ustanovení Správneho poriadku. Rozpor 
so Správnym poriadkom videl v tom, že samotné rozhodnutie odporcu obsahuje časti nad rámec 
zákonnej úpravy, konkrétne, že okrem výroku, odôvodnenia, a poučenia o opravnom prostriedku je 
súčasťou rozhodnutia aj časť označená „Nad rámec rozhodnutia migračný úrad konštatuje, že v 
prípade žiadateľa o azyl C. ide o osobu, ktorá bola v kontexte informácií, ktoré podávala od roku 2005 
vyhodnotená ako nedôveryhodná, a to z týchto dôvodov: ...“ Podľa žiadateľa ide o dodatočnú 
správnu úvahu odporcu, ktorou sa pri hodnotení žiadosti o azyl navrhovateľa riadil, ktorú odčlenil od 
riadneho odôvodnenia napadnutého rozhodnutia. Túto námietku vyhodnotil súd ako nedôvodnú. Aj 
podľa názoru NSSR je z rozhodnutia nesporné, že dôvodom neposkytnutia medzinárodnej ochrany 
navrhovateľovi je nesplnenie podmienok, stanovených zákonom o azyle, teda nie nedôveryhodnosť 
osoby navrhovateľa. NSSR zastal názor, že krajský súd dospel záveru zhodnému so záverom 
správneho orgánu, že žiadateľ okrem prezentovania obavy, že bude trestne stíhaný za krádež, ktorej 
sa nedopustil, v konaní nepreukázal naplnenie žiadneho zo zákonných predpokladov udelenia azylu 
podľa § 8 zákona o azyle ani dôvodov pre poskytnutie doplnkovej ochrany, jeho právne závery o tom, 
že správny orgán rozhodol v súlade so zákonom možno považovať za vecne správne.  
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K odvolacej námietke, že žiadateľ ako palestínsky utečenec, nie je v zmysle právneho názoru 
vysloveného v rozhodnutí Súdneho dvora EÚ (C-365/11 z 19. decembra 2012 vo veci sťažnosti El 
Kerem El Kott a ostatní) povinný splniť podmienky článku 1A Ženevského dohovoru a smernice Rady 
2004/83/ES, t. j. nie je povinný preukázať, že má opodstatnené obavy z prenasledovania z jedného z 
tam uvedených dôvodov, pretože preukázal, že sa nachádzal v situácii vážneho nebezpečenstva, 
spôsobeného okolnosťami mimo jeho vôľu, a že zanikla ochrana, ktorá mu UNRWA poskytovala, 
považoval odvolací súd za dôležité zdôrazniť nasledovné. Z rozsudku Súdneho dvora EÚ skutočne 
vyplýva, že Palestínčanovi, ktorý bol nútený opustiť zónu pôsobenia UNRWA, v ktorej už nemohol 
využívať pomoc tejto agentúry, možno priznať postavenie utečenca bez toho, aby bol nútený 
preukázať, že má obavy pred prenasledovaním. Z rozsudku Súdneho dvora EÚ v uvedenej veci však 
súčasne vyplýva, že v prípade, že takáto osoba dobrovoľne opustila zónu pôsobenia UNRWA, 
nemožno jej priznať postavenie utečenca bez toho, aby preukázala, že má obavy pred 
prenasledovaním. V kontexte Európskej únie sú záväzky vyplývajúce z dohovoru prebraté do 
smernice 2004/832. Smernica s odkazom na Ženevský dohovor stanovuje, že osoby, ktoré v 
súčasnosti využívajú ochranu alebo pomoc iného orgánu alebo agentúry Organizácie Spojených 
národov než Úradu Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov, teda napríklad 
od UNRWA, sú vylúčené z postavenia utečenca. Ak však takáto ochrana alebo pomoc z akéhokoľvek 
dôvodu zanikla bez toho, aby sa situácia týchto osôb definitívne vyriešila, tieto osoby budú 
oprávnené ipso facto využívať výhody vyplývajúce z ochrany poskytnutej touto smernicou. NSSR už v 
rozhodnutí sp. zn. 1Sža/43/2011 z 13. septembra 2011 vyslovil názor, že článok 1D Ženevského 
dohovoru stanovuje len možnosť priznať status utečenca, v texte Ženevského dohovoru totiž nie je 
výslovne ustanovené, že takejto osobe, ktorej bola poskytovaná pomoc od UNRWA, sa má 
automaticky udeliť azyl. Mať právo požívať ipso facto výhody Dohovoru automaticky neznamená 
udelenie azylu v zmysle Dohovoru. Každú takúto žiadosť je potrebné skúmať individuálne, a to vo 
svetle výhod čl. 1 A Dohovoru, za ktoré sa považuje skutočnosť, že osoba je utečencom v zmysle 
Dohovoru ako náhle vyhovuje kritériám obsiahnutým v definícii. To nastane nevyhnutne skôr, než je 
formálne rozhodnuté o udelení statusu utečenca (udelení azylu). Uznanie statusu utečenca preto 
osobu utečencom nečiní, ale ju za utečenca oficiálne prehlasuje. Osoba sa teda nestáva utečencom 
tým, že by jej bol priznaný status utečenca, ale status jej bol priznaný pretože utečencom je. 
Všeobecné klauzuly definujú kritéria, ktoré je nutné splniť, aby sa osoba stala utečencom. 
Predstavujú pozitívny základ, z ktorého vychádzajú rozhodnutia o statuse utečenca. NSSR nezistil 
žiaden dôvod na odklon od právneho názoru vyjadreného v citovanom rozhodnutí. Odvolací súd 
dodal,   že žiadateľovi sa nepodarilo preukázať, že bol nútený opustiť zónu pôsobenia UNRWA, 
pretože by sa nachádzal v situácii vážneho nebezpečenstva ani sa mu nepodarilo preukázať druhú z 
podmienok, a to, že táto agentúra UNRWA v Libanone, nie je schopná zaručiť mu v uvedenej zóne 
životné podmienky, ktoré sú v súlade s úlohou, ktorou je uvedená agentúra poverená.  
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Rozsudok 10Sža/7/2014 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:  

SOMÁLSKO, OBAVY O ŽIVOT, ODÔVODNENOSŤ OBÁV Z PRENASLEDOVANIA, DÔVERYHODNOSŤ 
ŽIADATEĽA O AZYL, DOPLNKOVÁ OCHRANA, MUČENIE ALEBO NEĽUDSKÉ ALEBO PONIŽUJÚCE 
ZAOBCHÁDZANIE ALEBO TREST, NEDOSTATOČNÉ DOKAZOVANIE, NEAKTUÁLNOSŤ INFORMÁCII 
O KRAJINE PÔVODU ŽIADATEĽA O AZYL 

 

→ Žiadateľovi o azyl zo Somálska SPRÁVNY ORGÁN v júli 2013 NEUDELIL AZYL A NEPOSKYTOL 
DOPLNKOVÚ OCHRANU.  

 

O udelenie azylu žiadal z dôvodu obavy o svoj život. Uviedol, že jeho otec mal byť zodpovedný za 
rozvrat Somálska, bol generálom a v rokoch 1982 – 1991 bol ministrom obrany.  V roku 1999 prišiel 
do ich domu neznámy muž a odpálil výbušniny, ktoré mal na sebe. Pri tomto atentáte zomrel 
atentátnik, žiadateľov otec a po roku aj jeho matka. V roku 2001 odišiel do Somalialandu, kde žil do 
roku 2008. Následne aj so súrodencami odišiel do Etiópie. V polovici roku 2010 sa vrátil do Somálska, 
aby tam predal rodinné pozemky, počas tohto pobytu ho mali prepadnúť neznámi ľudia, ktorí od 
neho pýtali peniaze.  

 

→ KRAJSKÝ SÚD V BRATISLAVE rozhodnutie správneho orgánu VO VÝROKU O NEUDELENÍ 
AZYLU POTVRDIL A VÝROK O NEPOSKYTNUTÍ DOPLNKOVEJ OCHRANY ZRUŠIL. Podľa názoru súdu 
správny orgán vykonal dokazovanie v miere dostatočnej na posúdenie predmetnej žiadosti o azyl. 
Predpokladom udelenia azylu podľa § 8 zákona o azyle je súčasné naplnenie všetkých predpokladov, 
uvedených v tomto zákonnom ustanovení. Žiadateľ však splnil iba jeden z nich tým, že vyslovil obavu 
o svoj život. Táto obava však podľa názoru súdu nie je odôvodnená, nakoľko nikdy neprišiel do 
styku s nikým, kto by voči nemu prezentoval vyhrážky, resp. kto by ho atakoval v súvislosti s jeho 
vierovyznaním, národnosťou, rasou, či zastávaním politických názorov. Okrem prezentovaného 
prepadu (zo zištných - materiálnych dôvodov) nemal nikdy žiadne problémy. Z uvedeného je teda 
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zrejmé, že navrhovateľ nemal žiaden dôvod k odchodu z krajiny svojho pôvodu, nebol objektom 
perzekúcie a teda ani nenaplnil predpoklady pre udelenie azylu podľa § 8 zákona o azyle. Navyše 
krajský súd poukázal na nedôveryhodnosť navrhovateľa, ktorý tvrdil, že jeho otec bol v rokoch 1982 
- 1991 ministrom obrany. V konaní však bolo zistené, že takýto človek nebol nikdy ministrom obrany. 
Navyše tiež uvádzal diametrálne odlišné skutočnosti, týkajúce sa jeho pobytu v rokoch 2001 – 2004. 
Súd ďalej konštatoval, že žiadateľ vycestoval do Európy nie z krajiny svojho pôvodu, ale z Etiópie, kde 
žil bez problémov od roku 2008 aj so svojou rodinou, ktorú skutočnosť aj správny orgán správne 
posúdil a vyvodil z nej zodpovedajúci záver. K zrušujúcej časti rozsudku krajský súd uviedol, že 
námietka týkajúca sa nedostatočne zisteného stavu veci je dôvodná. Navrhovateľ požiadal o azyl 5. 
apríla 2013, odporca vo veci rozhodol 4. júla 2013, avšak vyhľadal a do spisu založil informácie o 
bezpečnostnej situácii, pokrývajúce obdobie do februára 2013. Vzhľadom k všeobecnej a meniacej sa 
situácii v Somálsku - osobitne v jeho centrálnej a južnej časti však tieto informácie nie je možné 
považovať za najaktuálnejšie. Podstatnou je však skutočnosť, že odporca nevyvinul žiadne úsilie na 
získanie informácií o existencii vážneho bezprávia v zmysle § 2 písm. f) bod 2. zákona o azyle 
(mučenie alebo neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trest). Konkrétne sa nezaoberal 
otázkou, či v prípade návratu navrhovateľa do krajiny jeho pôvodu tomuto nehrozí aj táto forma 
vážneho bezprávia - či v prípade návratu zo strany štátnych orgánov nebude navrhovateľ prípadne 
objektom zlého zaobchádzania ako osoby, ktorá opustila Somálsko. K tejto skutočnosti odporca v 
rozpore so znením § 13a zákona o azyle nevykonal žiadne dokazovanie. Podľa tohto zákonného 
ustanovenia je povinnosťou odporcu zvážiť, či existujú vážne dôvody domnievať sa, že by bol žiadateľ 
v prípade návratu do krajiny pôvodu vystavený reálnej hrozbe vážneho bezprávia.  

  

→ NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY rozsudok Krajského súdu v Bratislave v napadnutej 
časti výroku o neudelení azylu POTVRDIL. NSSR súhlasil s krajským súdom, ktorý nepovažoval 
navrhovateľa za ohrozenú osobu pre spáchaný atentát na jeho otca, ktorý mal byť údajne ministrom 
obrany v krajine pôvodu navrhovateľa, čo však nebolo preukázané a pre prepad navrhovateľa v 
Somálsku. NSSR dodal, že na poskytnutie azylu sa v zmysle zákonných ustanovení vyžaduje 
odôvodnená obava, nie teda akákoľvek obava. To znamená, že obava z prenasledovania musí 
reálne hroziť, nemôže byť fiktívna. Konštatoval, že žiadateľ nesplnil podmienky pre udelenie azylu, 
avšak vznikli odôvodnené pochybnosti o neposkytnutí doplnkovej ochrany.  
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Rozsudok 1Sža/10/2014 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:  

UKRAJINA, ZJAVNE NEOPODSTATNENÁ ŽIADOSŤ O AZYL, OBAVY O ŽIVOT, PRENASLEDOVANIE 
NEŠTÁTNYM SUBJEKTOM, OCHRANA ZO STRANY ŠTÁTU, PÔVODCA PRENASLEDOVANIA, POSTOJ 
ŠTÁTU K PRENASLEDOVANIU 

 

→ Žiadateľovi o azyl - štátnemu príslušníkovi Ukrajiny SPRÁVNY ORGÁN v septembri 2013 
ZAMIETOL ŽIADOSŤ NAVRHOVATEĽA O UDELENIE AZYLU AKO ZJAVNE NEOPODSTATNENÚ.  

 

Žiadateľ o azyl požiadal o medzinárodnú ochranu z dôvodu obavy o svoj život. V krajine pôvodu 
pracoval ako policajt a zúčastnil sa zákroku voči mladým ľuďom, ktorí mali k nemu potom prísť a zbiť 
ho. Taktiež sa mu mali počas jeho pobytu na Slovensku vydierať a vyhrážať zabitím, vyhrážali sa mu 
likvidáciou. Navštívili ho aj na území Slovenskej republiky. Povedali mu, že buď zaplatí veľkú čiastku 
peňazí (50000 Eur) alebo ho zlikvidujú. Z tohto dôvodu sa na Ukrajinu nemôže a nechce vrátiť. 

 

→ KRAJSKÝ SÚD v Bratislave rozhodnutie správneho orgánu POTVRDIL.   

 

→ NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY rozsudok krajského súdu ZMENIL TAK, ŽE  
ROZHODNUTIE SPRÁVNEHO ORGÁNU ZRUŠIL A VEC MU VRÁTIL NA ĎALŠIE KONANIE.  

 

Na rozdiel od názoru krajského súdu NSSR dospel k názoru, že záver správneho orgánu o tom, že 
žiadateľ nesplnil zákonom ustanovené podmienky a svoju žiadosť odôvodňoval inými skutočnosťami 
alebo dôvodmi, ako tými ktoré sú uvedené v § 8, 10, 13a alebo § 13b zákona o azyle je predčasný. 
Žiadateľ totiž od samého počiatku tvrdil, že dôvodom jeho žiadosti o azyl sú obavy o svoj život, 
pretože je prenasledovaný ľuďmi, ktorých riešil na území Ukrajiny ako policajt. Dokonca uviedol, že 
na tieto osoby podal i trestné oznámenie, ale k vyhrážkam malo dochádzať aj potom, pričom ochrany 
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zo strany štátnych orgánov sa nedočkal. Týmto tvrdeniam však správny orgán nevenoval náležitú 
pozornosť a neskúmal, či u navrhovateľa z tohto dôvodu nejde o prenasledovanie zo strany 
neštátneho subjektu s podporu štátnych orgánov, keď sa ochrany zo strany polície napriek 
oznámeniu trestného činu nedočkal. NSSR konštatuje, že Ženevský dohovor neobsahuje nijaké 
ustanovenie vymedzujúce možných pôvodcov prenasledovania a nevyžaduje, aby bolo prevádzané 
iba štátnymi orgánmi. Podobne, aj Kvalifikačná smernica vo svojom čl. 6 vymedzila za pôvodcov 
prenasledovania okrem štátu, strán, organizácií ovládajúcich štát alebo podstatnú časť územia štátu 
aj neštátnych pôvodcov, ak je možné preukázať, že predchádzajúci potenciálny pôvodcovia 
prenasledovania, ani medzinárodné organizácie nie sú schopné alebo ochotné poskytnúť ochranu 
pred prenasledovaním. Rovnako aj zákon o azyle vo svojej definícii pojmu prenasledovanie uvádza 
možnosť za prenasledovanie považovať jednanie súkromných osôb za okolností podobných ako v 
kvalifikačnej smernici. Rozdielom je, že podľa ustanovenia zákona o azyle postačuje neschopnosť 
ostatných pôvodcov zaistiť ochranu, pričom sa podľa kvalifikačnej smernice vyžaduje neochota i 
neschopnosť. Zavedenie možnosti prenasledovania neštátnymi subjektmi ponúka ochranu pred 
prenasledovaním kriminálnymi organizáciami, rebelskými skupinami a taktiež páchateľmi domáceho 
násilia. Vo všeobecnosti podľa NSSR možno postoj štátu k prenasledovaniu teda vymedziť ako 
prenasledovanie prevádzané štátom, prenasledovanie podporované štátom, prenasledovanie 
strpené štátom alebo prenasledovanie nepodporované ani nestrpené štátom, ale predsa len 
prítomné, pretože štát buď odmieta alebo nemôže poskytnúť ochranu. V prípade určenia možnosti 
prenasledovania neštátnymi činiteľmi je potrebné preukázať neschopnosť štátu, strany alebo 
organizácie ovládajúcej štát alebo podstatnú časť územia poskytnúť ochranu pred týmto jednaním. 
K dokázaniu splnenia podmienky, že dané štátne a kvázi-štátne subjekty nie sú schopné poskytnúť 
žiadateľovi ochranu, je potrebné, aby žiadateľ v krajine svojho pôvodu požiadal tieto subjekty o 
pomoc. NSSR v tejto súvislosti zdôrazňuje, že pokiaľ porušovanie ľudských práv nevzišlo od de 
facto štátnych orgánov, ale od neštátnych činiteľov, v danom prípade od kriminálnych živlov, môže 
to byť pre udelenie azylu alebo doplnkovej ochrany relevantné. V takých prípadoch by sa tieto 
porušenia ľudských práv mali považovať za akty prenasledovania, ak sú štátne orgány buď neochotné 
alebo neschopné poskytnúť ochranu pred takýmito činmi.   

 

 

Uznesenie 10Sža/8/2014 
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KĽÚČOVÉ SLOVÁ:  

POVINNOSŤ ŽIADATEĽA O AZYL ZDRŽIAVAŤ SA V AZYLOVOM ZARIADENÍ, PRIEPUSTKA, 
DORUČOVANIE ROZHODNUTIA, FIKCIA DORUČENIA ROZHODNUTIA, ONESKORENE PODANÝ 
OPRAVNÝ PROSTRIEDOK VOČI ROZHODNUTIU SPRÁVNEHO ORGÁNU 

 

→ Žiadateľovi o azyl z Alžírska, SPRÁVNY ORGÁN v júli 2013 ŽIADOSŤ O AZYL NA ÚZEMÍ 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZAMIETOL AKO NEPRÍPUSTNÚ A SÚČASNE VYSLOVIL, ŽE NA JEJ 
POSÚDENIE JE PRÍSLUŠNÁ RAKÚSKA REPUBLIKA. 

 

→ KRAJSKÝ SÚD v Bratislave rozhodnutie správneho orgánu POTVRDIL.  

 

Poukázal na povinnosť žiadateľa o azyl zdržiavať sa v azylovom zariadení, o čom bol žiadateľ 
správnym orgánom aj poučený. Žiadateľ teda mal vedomosť o tom, že toto azylové zariadenie môže 
opustiť iba na základe priepustky. Túto možnosť aj využil, keď požiadal o udelenie dlhodobej 
priepustky, ktorá mu bola poskytnutá. Nakoľko mu však v nasledujúcom období nebola udelená 
žiadna (krátkodobá či dlhodobá) priepustka, mal sa zdržiavať v určenom azylovom zariadení, teda v 
PT Rohovce. To však opustil bez povolenia, bez dôvodu a bez oznámenia adresy svojho pobytu. 
Okrem iného je žiadateľ o azyl povinný zdržiavať sa v určenom azylovom zariadení (s výnimkami 
ustanovených zákonom o azyle), ako to vyplýva z § 22 ZA. Z uvedeného vyplýva, že nie je 
povinnosťou správneho orgánu zisťovať pobyt žiadateľa o azyl, ktorý bezdôvodne a bez povolenia 
odišiel z jemu určeného azylového zariadenia. Ak teda žiadateľ o azyl takýmto spôsobom opustil PT 
Rohovce, správny orgán pri doručovaní rozhodnutia správne aplikoval ustanovenia zákona o azyle. Z 
uvedených dôvodov je teda postup pri doručovaní rozhodnutia žiadateľovi o azyl, ktorý nemá 
zástupcu, podľa ustanovení správneho poriadku vylúčený. Pokiaľ teda žiadateľ svojím (zjavne 
úmyselným) konaním spôsobil aplikáciu doručenia napadnutého rozhodnutia postupom podľa § 7 
zákona o azyle, musí dôsledky takého postupu (fikcie doručenia) znášať v celom ich rozsahu, resp. 
dôsledkoch. Preto, ak v dôsledku správneho postupu pri doručovaní napadnutého rozhodnutia 
lehota na podanie opravného prostriedku voči nemu márne uplynula a opravný prostriedok bol 
podaný až takomto jej uplynutí, súd podaný návrh odmietol ako podaný oneskorene.  
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→ NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY uznesenie krajského súdu POTVRDIL.   

 

NSSR konštatuje, že krajský súd postupoval správne, ak dospel k záveru, že opravný prostriedok 
žiadateľa o azyl bol podaný oneskorene a doručovanie rozhodnutia správneho orgánu bolo správne 
a v súlade so zákonom. Ak žiadateľa bez povolenia a v rozpore so zákonom opustil pobytový tábor, 
kde bolo jeho povinnosťou počas konania o azyle sa zdržiavať, musí znášať dôsledky toho, že sa pre 
jeho neprítomnosť v tomto zariadení nedozvedel o doručovaní a doručení písomnosti, ktorá mu bola 
v tomto zariadení doručovaná v súlade so zákonom o azyle. Oneskorene podaný opravný 
prostriedok len z toho dôvodu, že žiadateľ o azyl sa včas nedozvedel o doručení rozhodnutia o 
žiadosti o azyl z dôvodu, že nerešpektoval príkaz daný mu orgánmi konajúcimi o jeho žiadosti o 
udelenie azylu zdržiavať sa v pobytovom tábore a nedovolene sa zdržiaval na inom mieste, nemožno 
posúdiť ako podané včas len preto, že žiadateľ o azyl v pobytovom tábore nechal odkaz, kde sa 
bude nachádzať, s kontaktnými údajmi. Bolo povinnosťou žiadateľa o azyl, aby sa zdržiaval v 
pobytovom tábore a bol tak k dispozícii orgánom konania o žiadosti o azyl. Ak túto povinnosť 
nerešpektoval, nemohol sa neskôr spravodlivo dožadovať doručenia písomnosti na inú adresu, než na 
adresu pobytového tábora, pretože žiadny právny predpis takú povinnosť zamestnancom 
pobytového tábora neukladá.  

 

Rozsudok 10 Sža/10/2014 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: 

KONŽSKÁ REPUBLIKA, ZJAVNE NEOPODSTATNENÁ ŽIADOSŤ O UDELENIE AZYLU, ODÔVODNENIE 
ŽIADOSTI O AZYL INÝMI SKUTOČNOSŤAMI ALEBO DÔVODMI AKO PODĽA §8, 10, 13 ALEBO 13b 
ZÁKONA O AZYLE, SÚKROMNÉ A EKONOMICKÉ DÔVODY ŽIADOSTI O AZYL, AZYL Z HUMANITNÝCH 
DÔVODOV 

 

→ Žiadateľovi o azyl z Konžskej republiky, SPRÁVNY ORGÁN v júli 2013 ŽIADOSŤ O AZYL 
ZAMIETOL AKO ZJAVNE NEOPODSTATNENÚ. 
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Žiadateľ o azyl svoju žiadosť odôvodnil tým, že v krajine svojho pôvodu nikoho nemá, že na 
Slovensku si našiel priateľku, s ktorou hodlá uzatvoriť manželstvo a že v prípade návratu sa obáva 
problémov s otcom svojej bývalej priateľky, ktorá mala v roku 2008 spáchať samovraždu.  

 

→ KRAJSKÝ SÚD v Bratislave rozhodnutie správneho orgánu POTVRDIL.  

 

Krajský súd konštatuje, že žiadateľ o azyle výslovne uviedol, že o azyl žiada z dôvodu, že v krajine 
svojho pôvodu už nikoho nemá - nemá sa o neho kto postarať, a tiež preto, lebo na Slovensku sa mu 
dobre žije a našiel si tu dievča, s ktorým sa chce oženiť. Ak teda z vyjadrenia žiadateľa bolo zrejmé, z 
ktorých dôvodov o azyl žiada, takéto zistenie stavu veci je dostatočné pre rozhodnutie, ktorým 
správny orgán jeho žiadosť o azyl zamietol ako zjavne neopodstatnenú. K námietke, že správny orgán 
mohol vo veci rozhodnúť postupom podľa § 9 zákona o azyle, teda udelením azylu z humanitárnych 
dôvodov, krajský súd uviedol, že aj táto námietka podľa názoru súdu nie je dôvodná. Postup podľa § 
9 zákona o azyle totiž predpokladá, že v konaní o udelenie azylu sa nezistili dôvody udelenia azylu 
podľa § 8 zákona o azyle. Teda udelenie azylu z humanitárnych dôvodov prichádza do úvahy iba v 
prípade, ak sa žiadosť žiadateľa o azyl prerokuje v jej merite, pričom správny orgán dôjde k názoru, 
že predpoklady udelenia azylu podľa citovaného § 8 zákona o azyle naplnené neboli, avšak po zvážení 
okolností dospel k názoru, že i napriek tomu pokladá za potrebné azyl udeliť. V tejto veci však 
správny orgán neskúmal naplnenie či nenaplnenie predpokladov udelenia azylu podľa § 8 zákona o 
azyle, ale iba konštatoval, že žiadateľ o azyl požiadal z iných dôvodov, ako to celkom jednoznačne 
vyplýva z obsahu vstupného pohovoru. Tieto dôvody žiadosti o azyl sú skutočne inými, ako sú 
dôvody, obsiahnuté v § 8, 10, 13a a 13b zákona o azyle. Možno ich zaradiť do skupiny výsostne 
súkromných, či ekonomických dôvodov.  

 

→ NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY rozsudok krajského súdu POTVRDIL.   

 

NSSR taktiež považoval za preukázané, že neboli splnené podmienky ustanovení § 8, 10, 13a alebo § 
13b zákona o azyle a z týchto dôvodov krajský súd ako aj pred ním správny orgán rozhodli v súlade so 
zákonom, keď žiadosť o azyl navrhovateľa ako zjavne nedôvodnú zamietli, pretože dôvodom pre 
udelenie azylu neboli náboženské, rasové, politické, či iné dôvody, ale osobné a najmä ekonomické 
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dôvody, pričom nebolo preukázané žiadne prenasledovanie, hrozby, či poškodzovanie navrhovateľa v 
krajine pôvodu. (Ne)udelením azylu z humanitných dôvodov sa NSSR nezaoberal.  

 

 

Rozsudok 10 Sža/11/2014 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: 

AFGANISTAN, PREDĹŽENIE DOPLNKOVEJ OCHRANY, ZLEPŠENIE BEZPEČNOSTNEJ SITUÁCIE 
V KRAJINE PÔVODU, MIESTO BYDLISKA, MIESTO PRESÍDLENIA SA RODINY, RODINNÉ ZÁZEMIE 
V PRÍPADE NÁVRATU DO KRAJINY PÔVODU 

 

→ SPRÁVNY ORGÁN v septembri 2013 v prípade žiadateľa o predĺženie doplnkovej ochrany z 
Afganistanu rozhodol tak, že DOPLNKOVÚ OCHRANU MU NEPREDĹŽIL. 

 

Žiadateľ o predĺženie doplnkovej ochrany žiadal z dôvodu hrozby vážneho bezprávia v dôsledku zlej 
bezpečnostnej situácie v Kábule, v meste Mazar-e-Sharif, resp. v provincii Balkh.  

 

→ KRAJSKÝ SÚD v Bratislave rozhodnutie správneho orgánu POTVRDIL.  

 

Krajský súd konštatuje, že námietka nedostatočne zisteného skutkového stavu je nedôvodná, keďže 
správny orgán vyhľadal a do spisu založil relevantné a aktuálne správy o krajine pôvodu, týkajúce 
sa bezpečnostnej situácie tejto krajiny ako celku, osobitne zamerané tak na provinciu a mesto 
Kábul, ako aj na provinciu Balkh a mesto K.  a tiež na otázky zaobchádzania s afganskými 
navrátilcami. Správny orgán podľa názoru súdu správne vyhľadal informácie, týkajúce sa Kábulu, 
nakoľko toto mesto žiadateľ označil ako mesto jeho bydliska. Súd tiež pokladá za správne, že správny 
orgán vyhľadal aj informácie o meste K. (resp. provincii Balkh). Do tohto mesta sa rodina žiadateľa, 
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ako aj rodina jeho brata presídlila v roku 2012 a teda vzhľadom na toto rodinné zázemie je nanajvýš 
dôvodné predpokladať, že v prípade návratu sa žiadateľ vráti k svojej rodine v K. Za nedôvodnú 
považoval súd hrozbu krvnej pomsty voči žiadateľovi a príslušníkom jeho rodiny. Správny orgán podľa 
názoru súdu správne poukázal na skutočnosť, že ak sa aj príbeh, o ktorom žiadateľ ešte v konaní o 
udelení azylu v roku 2010 hovoril, stal tak, ako ho opísal, následne nikto z jeho rodiny sa nestal 
objektom pomsty zo strany otca žiadateľovej priateľky. Súd tiež poukazuje na skutočnosť, že ani sám 
žiadateľ v konaní o predĺženie poskytnutej doplnkovej ochrany neprezentoval obavu z takejto 
pomsty. Ako jediný dôvod svojej žiadosti o predĺženie doplnkovej ochrany prezentoval zlú 
bezpečnostnú situáciu v krajine jeho pôvodu.  

 

→ NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY rozsudok krajského súdu POTVRDIL.   

 

NSSR považoval bez akýchkoľvek pochybností za zistené, že v mieste, kde sa v súčasnosti nachádza 
žiadateľova rodina, ktorá mu môže poskytnúť pomoc pri spätnom presídlení je bezpečnostná situácia 
zodpovedajúca možnosti bezpečného návratu a spätného usadenia sa. Informácie o krajine pôvodu 
sú na tento účel dostačujúce a správny orgán sa dostatočne zaoberal možnosťou hrozby vážneho 
bezprávia, mučenia, či hrozby uloženia trestu smrti.  

 

 

Rozsudok 1Sža/13/2014 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: 

SOMÁLSKO, NEPREDĹŽENIE DOPLNKOVEJ OCHRANY, PRÍSLUŠNOSŤ K MENŠINOVÉMU KMEŇU, 
NEDOSTATOČNÉ ZISTENIE SKUTKOVÉHO STAVU VECI, BEZPEČNOSTNÁ SITUÁCIA V KRAJINE 
PÔVODU, INDIVIDUÁLNY CHARAKTER OHROZENIA V SITUÁCIA VNÚTROŠTÁTNEHO KONFLIKTU, 
PRÍRUČKA UNHCR, PODKLAD ROZHODNUTIA, ZDROJE INFORMÁCIÍ O KRAJINE PÔVODU, ČL. 8 
KVALIFIKAČNEJ SMERNICE 
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→ SPRÁVNY ORGÁN žiadateľovi o predĺženie doplnkovej ochrany zo Somálska v októbri 2013 
NEPREDĹŽIL DOPLNKOVÚ OCHRANU. 

 

Žiadateľ o predĺženie doplnkovej ochrany požiadal o azyl v júli 2011. Vtedy uviedol, že príslušníci 
hnutia Al-Shabaab ho oslovili, aby s nimi bojoval a, že patrí k menšinovému klanu (Gaboye), ktorého 
príslušníkom sa ostatní Somálčania vysmievajú. V škole s ostatnými Somálčanmi nemôže hrať futbal. 
Tvrdil tiež, že ak by bol v Somálsku, určite by bol mŕtvy. Správny orgán mu v septembri 2011 neudelil 
azyl, ale mu poskytol doplnkovú ochranu z dôvodu nepriaznivej bezpečnostnej situácie v krajine 
pôvodu - osobitne v meste Mogadišo, odkiaľ pochádza. V auguste 2012 mu správny orgán predĺžil 
poskytnutú doplnkovú ochranu. O predĺženie doplnkovej ochrany opäť požiadal v júli 2013 z dôvodu 
pretrvávania dôvodov, pre ktoré mu bola poskytnutá. V priebehu pohovoru uviedol, že situácia v 
Mogadiši nie je stabilizovaná, že minoritný klan, ku ktorému patrí má horšie postavenie ako 
majoritné klany. 

 

→ KRAJSKÝ SÚD v Bratislave rozhodnutie správneho orgánu POTVRDIL.  

 

Krajský súd k námietke nedostatočného zistenie stavu veci (vo vzťahu ku klanovej príslušnosti 
žiadateľa) uviedol, že táto námietka nie je dôvodná, keďže  nikdy (tak v priebehu aktuálneho, ale aj 
predchádzajúcich konaní) neprezentoval konanie voči nemu z dôvodu jeho klanovej príslušnosti, 
ktoré by bolo možné subsumovať pod pojem neľudského, či ponižujúceho zaobchádzania. Tiež 
informácia, že jeho minoritný kmeň má horšie postavenie ako kmene majoritné, resp. že sa ostatní 
Somálčania vysmievajú kmeňu, ku ktorému prináleží a, že v škole s ostatnými Somálčanmi nemôže 
spolu hrať futbal v žiadnom prípade nenesie známky vážneho bezprávia. Správny orgán informáciami 
o krajine pôvodu zisťoval správanie sa príslušníkov majoritných kmeňov k príslušníkom kmeňov 
minoritných, ktoré informácie aj prezentoval v odôvodnení napadnutého rozhodnutia. Správny orgán 
podľa názoru krajského súdu správne poukázal na skutočnosť, že nebol v minulosti objektom 
neľudského, či ponižujúceho zaobchádzania. Súd tiež poukazuje na skutočnosť, že pokiaľ žiadateľ v 
žiadnom azylovom konaní neprezentoval neľudské, či ponižujúce zaobchádzanie s jeho osobou, 
pričom z aktuálnych správ o krajine jeho pôvodu - konkrétne regiónu mesta Mogadišo nevyplýva 
takáto forma vážneho bezprávia (v súvislosti s klanovou príslušnosťou), zistenie stavu veci správnym 
orgánom vo vzťahu ku klanovej príslušnosti bolo dostatočným. Správny orgán podľa názoru súdu 
vykonal náležité dokazovanie správami, ktoré sa svojím obsahom týkajú návratov somálskych 
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repatriantov. Podobne tiež aktuálnej bezpečnostnej situácie v meste Mogadišo. Žiadateľ v opravnom 
prostriedku tiež poukázal na pripravovanú príručku UNHCR pre posudzovanie žiadostí žiadateľov 
pochádzajúcich zo Somálska, ktorej niektoré vybrané časti založil do súdneho spisu v priebehu 
pojednávania. Krajský súd uviedol, že táto príručka bola publikovaná 17. januára 2014, teda 3 
mesiace po vydaní napadnutého rozhodnutia. Súd poukázal tiež na skutočnosť, že správny orgán v 
konaní a pri vydaní rozhodnutia vo veci nie je viazaný akoukoľvek príručkou, návodom, či 
odporučením, ale výlučne zákonmi a ostatnými právnymi predpismi.  Teda, aj keby bola označená 
príručka vydaná a prístupná v čase vydania napadnutého rozhodnutia, jej obsah by mohol poslúžiť 
iba ako jeden z prameňov, z ktorých sa zisťuje stav veci. K námietke nepreskúmateľnosti 
rozhodnutia pre jeho nezrozumiteľnosť alebo pre nedostatok dôvodov (vo vzťahu k posúdeniu 
individuálnych dôvodov, prezentovaným navrhovateľom): uviedol, že ani táto námietka nie je 
dôvodná. Správny orgán zrozumiteľným a logickým spôsobom odôvodnil svoje rozhodnutie, a to vo 
vzťahu k všetkým formám vážneho bezprávia.  Poukázal na zistený stav veci - na obsah žiadosti o 
predĺženie doplnkovej ochrany, na obsah správ, ktoré zabezpečil v rámci zisťovania skutkového stavu 
veci. Právny záver, ktorý vyvodil z takto zisteného a opísaného stavu veci prezentoval osobitne ku 
každej z foriem vážneho bezprávia. Venoval sa aj individuálnym dôvodom žiadateľa. Ten však uviedol 
iba to, že jeho klan má horšie postavenie ako klany majoritné, pričom neprezentoval akékoľvek 
správanie sa iných voči jeho osobe. Teda neuviedol, že by bol objektom neľudského, či ponižujúceho 
zaobchádzania. Krajskému súdu nie je zrejmé, na základe akých skutočností namieta, že sa správny 
orgán nezaoberal individuálnymi faktormi jeho žiadosti, resp. osoby.  

 

→ NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY rozsudok krajského súdu ZMENIL TAK, ŽE 
ROZHODNUTIE SPRÁVNEHO ORGÁNU ZRUŠUJE A VEC MU VRACIA NA ĎALŠIE KONANIE.   

 

NSSR považoval za dôvodnú námietku nedostatočne zisteného stavu veci ohľadne posudzovania 
bezpečnostnej situácie v krajine pôvodu, postavenia žiadateľa ako príslušníka minoritného klanu 
ako aj jeho odmietnutie spolupráce s Al-Shabaab. Z administratívneho spisu je zjavné, že správny 
orgán vykonal v konaní dokazovanie procesne legálnymi dôkazmi, a to výsluchom a obsahom správ o 
krajine pôvodu, z ktorých vyhodnotil a popísal bezpečnostnú situáciu v krajine pôvodu, osobitne 
situáciu v mieste jeho posledného bydliska, so zameraním na posúdenie otázky, či došlo k zmene 
pomerov, ktoré viedli správny orgán k poskytnutiu doplnkovej ochrany. Záver správneho orgánu o 
tom, že žiadateľ prestal spĺňať podmienky pre poskytnutie doplnkovej ochrany však považoval 
NSSR za predčasné. Správnemu orgánu NSSR vyčíta, že sa uspokojil so zisteniami (ohľadne 
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problémov klanového systému) z predchádzajúceho konania a v aktuálnom konaní nevykonal 
náležité dokazovanie na problematiku prípadného návratu žiadateľa ako člena minoritného klanu. 
NSSR považoval za dôležité zdôrazniť, že pri posudzovaní bezpečnostnej situácie v krajine pôvodu z 
hľadiska vnútroštátneho konfliktu a z toho plynúcich rizík vážneho bezprávia, je nevyhnutné brať do 
úvahy ciele, počty, intenzitu, rozšírenie týchto útokov, ako i individuálny charakter ohrozenia 
osoby z dôvodu vnútroštátneho konfliktu. Individuálny charakter ohrozenia osoby žiadateľa bolo 
potrebné posudzovať najmä s poukazom na jeho príslušnosť k minoritnému klanu Gaboye, čomu sa 
správny orgán náležite nevenoval. Žiadateľ počas pohovoru uvádzal, že i keď Al-Shabaab bolo 
vyhnané z Mogadiša, naďalej sa členovia jeho hnutia zdržujú v meste a zabíjajú ľudí. Týmto 
okolnostiam správny orgán nevenoval náležitú pozornosť, v dôvodoch rozhodnutia ich nepotvrdil 
ani nevyvrátil. Dôvodom nepredĺženia doplnkovej ochrany žiadateľovi nemôže byť zistenie 
správneho orgánu, že v oblasti, z ktorej žiadateľ pochádza je situácia stabilnejšia ako v iných 
oblastiach krajiny pôvodu, ale zistenie, že bezpečnostná situácia sa zlepšila natoľko, že žiadateľovi 
pri návrate do krajiny pôvodu nehrozí nebezpečenstvo, ktorého existencia bola dôvodom 
poskytnutej doplnkovej ochrany. Vzhľadom k tomu, že nemožno vylúčiť, že obavy žiadateľa najmä s 
poukazom na jeho príslušnosť k minoritnému klanu, ktorý nemá pod kontrolou oblasť, z ktorej 
pochádza a ozbrojený konflikt v krajine pôvodu naďalej pokračuje, nebolo možné bez pochýb ustáliť, 
že žiadateľ prestal spĺňať podmienky pre poskytnutie doplnkovej ochrany. Osobný príbeh žiadateľa v 
spojení s prebiehajúcim vnútorným ozbrojeným konfliktom v krajine jeho pôvodu, podľa NSSR 
vykazuje vysokú úroveň jeho ohrozenia, práve, akú mal na mysli ESD v rozsudku, keď relevantné 
ustanovenia Kvalifikačnej smernice vyložil tak, že existencia takéhoto ohrozenia môže byť výnimočne 
považovaná za preukázanú, pokiaľ miera neselektívneho násilia charakterizujúca prebiehajúci 
ozbrojený konflikt, posudzovaná príslušnými vnútroštátnymi orgánmi rozhodujúcimi o žiadosti o 
doplnkovú ochranu, alebo súdmi členského štátu dosiahne tak vysokú úroveň, že existujú podstatné 
a preukázané dôvody domnievať sa, že civilná osoba vyhostená do predmetnej krajiny alebo do 
predmetného regiónu, by zo samotného dôvodu svojej prítomnosti na tomto území čelila reálnemu 
riziku. K námietke, že krajský súd neprihliadol na pripravovanú príručku UNHCR pre posudzovanie 
žiadostí žiadateľov pochádzajúcich zo Somálska, ktorej niektoré vybrané časti založil do súdneho 
spisu v priebehu pojednávania považuje za dôležité zdôrazniť, že pri preskúmavaní zákonnosti 
rozhodnutia správneho orgánu je pre súd rozhodujúci skutkový stav, ktorý tu bol v čase vydania 
napadnutého rozhodnutia. Súd môže vykonať dôkazy nevyhnutné na preskúmanie napadnutého 
rozhodnutia. Vzhľadom na osobitý charakter konania vo veciach azylu a doplnkovej ochrany (ide o 
inštitút, ktorým je chránená existencia ľudskej bytosti a práva a slobody s ňou spojené) je však podľa 
NSSR pri súdnom prieskume rozhodnutí správnych orgánov potrebné upustiť od prísne 
formalistického prístupu súdu, ktorým v danom prípade bolo striktné dodržiavanie textu zákona, 
pretože takýto prístup súdu (neprihliadnutie na zmenu bezpečnostnej situácie v krajine pôvodu po 
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vydaní rozhodnutia o doplnkovej ochrany) by mohol znamenať v konečnom dôsledku vážne 
ohrozenie ľudského života v prípade síce zákonného, ale zmenu pomerov nerešpektujúceho 
postupu súdu. Predmetná príručka UNHCR bola publikovaná 17. januára 2014, teda 3 mesiace po 
vydaní napadnutého rozhodnutia. Jej obsah je však mimoriadne dôležitý pre posúdenie 
bezpečnostných rizík prípadného návratu do krajiny pôvodu navrhovateľa a hoci NSSR sa 
stotožňuje s názorom krajského súdu, že odporca v konaní a pri vydaní rozhodnutia vo veci je 
viazaný zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, nemohol sa stotožniť s bagatelizovaním 
významom dôkazu - podkladu vypracovaného UNHCR pre posudzovanie žiadostí žiadateľov 
pochádzajúcich zo Somálska. Význam presných a aktuálnych údajoch, ktoré majú členské štáty 
zabezpečiť pri posudzovaní opodstatnenosti obáv žiadateľa z prenasledovania alebo reálnosti jeho 
ohrozenia vážnym bezprávím je explicitne vyjadrený v čl. 8 ods. 2 Kvalifikačnej smernice, kde sa 
ako jeden zo zdrojov, z ktorých majú členské štáty čerpať informácie uvádza UNHCR. Pri 
posudzovaní, či má žiadateľ opodstatnenú obavu z prenasledovania alebo je reálne ohrozený vážnym 
bezprávím, alebo má prístup k ochrane proti prenasledovaniu alebo vážnemu bezpráviu v časti 
krajiny pôvodu v súlade s odsekom 1, členské štáty zohľadnia v čase prijímania rozhodnutia o žiadosti 
všeobecné okolnosti prevládajúce v tejto časti krajiny a osobné okolnosti žiadateľa v súlade s 
článkom 4. Na tento účel členské štáty zabezpečia, aby sa získali presné a aktuálne údaje z 
príslušných zdrojov, napríklad od Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov a 
Európskeho podporného úradu pre azyl. 

 

 

Rozsudok 1Sža/11/2014 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: 

KONGO, ĎALŠIA ŽIADOSŤ O UDELENIE AZYLU, NOVÉ DÔVODY ŽIADOSTI O UDELENIE AZYLU, 
DÔVERYHODNOSŤ ŽIADATEĽA, HOMOSEXUALITA AKO DÔVOD OBÁV Z PRENASLEDOVANIA 
V KRAJINE PÔVODU 

 

→ SPRÁVNY ORGÁN žiadateľovi o azyl z Konga v septembri 2013 NEUDELIL AZYL A 
NEPOSKYTOL MU DOPLNKOVÚ OCHRANU.  
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Žiadateľ žiadal o azyl opakovane a to z dôvodu obavy o život kvôli jeho sexuálnej orientácii. 
Správnemu orgánu uviedol, že je Kongu hľadaný políciou, pretože na verejnom mieste slovne urazil 
manželku prezidenta. Počas vstupného pohovu správnemu orgánu uviedol, že miestom jeho 
posledného pobytu v Kongu bolo mesto Pointe-Noire, že vlastní svoj cestovný pas, vybavený bez 
problémov v júli 2009, že počas štúdia na Ukrajine žil v spoločnej domácnosti s priateľkou z Konga. 
Uviedol, že nebol členom žiadnej politickej strany, či hnutia, že proti nemu nebolo nikdy vedené 
žiadne trestné stíhanie, a že nemal nikdy žiadne problémy s políciou, armádou, či inými štátnymi 
orgánmi. Na odôvodnenie svojej žiadosti uviedol, že na Slovensku sa cíti bezpečne, a preto tu chce 
ostať. Tiež uviedol, že je homosexuál, ktorú skutočnosť začal vnímať v roku 2007. Keď sa o jeho 
sexuálnej orientácii dozvedeli jeho priatelia, začali sa mu posmievať. Iné problémy, viažuce sa k jeho 
sexualite nemal. V roku 2007 poskytoval sexuálne služby za peniaze priateľovi z Francúzska, neskôr sa 
medzi nimi vyvinul vzťah. Na otázku, či okrem posmievania sa mu jeho priateľmi za jeho sexualitu mal 
v Kongu iné problémy žiadateľ správnemu orgánu odpovedal, že iné problémy nemal. Uviedol, že 
niekedy v auguste - septembri 2009 zomrel predseda parlamentu K. K.. Na jeho pohrebe sa zúčastnil 
aj prezident s manželkou. V dave ľudí, ktorý bol tiež prítomný na pohrebe, bol aj žiadateľ. Tento dav 
slovne urážal prezidentovu manželku. Následne bolo cca 200 ľudí z davu zatknutých. Potom, ako 
vycestoval z Konga do Maroka, sa mal od sestry dozvedieť, že dostal predvolanie na políciu - toto 
predvolanie predložil. Ako to vyplynulo z odborného skúmania predmetného predvolania, toto bolo 
vyhodnotené ako falošné. Na otázku, prečo o svojej sexuálnej orientácii a o udalostiach súvisiacich s 
pohrebom predsedu parlamentu nehovoril počas prvého azylového konania uviedol, že nevedel, aké 
pomery na Slovensku sú a tiež preto, lebo nevedel, či by mu tieto informácie nepriťažili v azylovom 
konaní. Správny orgán vyhľadal a do spisu založil informácie o krajine pôvodu pochádzajúce z rôznych 
zdrojov. Z ich obsahu vyplynulo, že počas pohrebu predsedu parlamentu K. K. došlo k občianskym 
nepokojom, keď demonštranti poškodzovali súkromný a verejný majetok a nadávali prezidentovi, v 
ktorej súvislosti bolo 35 ľudí zadržaných až do 18. decembra 2008, kedy boli všetci prepustení. 
Obsahom založených informácií boli tiež informácie o legislatívnych opatreniach týkajúcich sa 
homosexuality a postoja verejnosti k nej. 

 

→ KRAJSKÝ SÚD v Bratislave rozhodnutie správneho orgánu POTVRDIL. 

 

Krajský súd zdôraznil predovšetkým, že správny orgán vydal negatívne rozhodnutie z dôvodu, že 
žiadateľa vyhodnotil ako nehodnoverného, a túto správnu úvahu aj náležitým spôsobom odôvodnil. 
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Krajský súd sa s týmto záverom stotožnil a ďalej uviedol, že je nespochybniteľným, že žiadateľ 
v priebehu jeho prvého azylového konania uvádzal ako jediný dôvod žiadosti o azyl nedostatok 
finančných prostriedkov na štúdium na Ukrajine, pričom ako jediný dôvod svojho odchodu z Konga 
prezentoval štúdium v zahraničí.  Žiaden iný dôvod neuviedol ani v odvolaní a ani v odvolaní voči 
rozsudku súdu. Teda  sa v prvom azylovom konaní nikdy ani len nezmienil o svojej sexuálnej 
orientácii, či o svojej účasti na pohrebe predsedu parlamentu a v tej súvislosti o akejkoľvek hrozbe. 
Ak teda žiadateľ v aktuálnom azylovom konaní uvádzal práve tieto okolnosti ako okolnosti, pre ktoré 
žiada (opakovane) o azyl, takéto jeho správanie nie je možné vyhodnotiť inak ako tak, že tieto 
(nové) okolnosti sú účelovými, nezakladajúcimi sa na pravde. Už iba dôvodné vyhodnotenie osoby 
navrhovateľa ako nedôveryhodnej automaticky spôsobuje vydanie negatívneho rozhodnutia, 
pretože, ak nedôveryhodná osoba prezentuje príbeh, ktorý ešte aj nepreukázala dôkazmi, 
nemožno uveriť tomu, že sa príbeh stal. K dôvodu, viažucemu sa k prezentovanej homosexualite 
krajský súd poznamenal, že žiadateľ o tomto svojom probléme nehovoril počas predchádzajúceho 
konania, že si protirečil, pretože uviedol, že ako homosexuál žil na Ukrajine v spoločnej domácnosti 
so ženou, že na svojej stránke facebook prezentoval svoje zasnúbenie a dokonca sobáš so ženou, že 
uviedol, že z dôvodu svojej odlišnej sexuálnej orientácie nemal v Kongu žiadne problémy, uviedol iba 
to, že sa mu jeho kamaráti posmievali a, že svoju odlišnú sexualitu začal pociťovať až v 19. roku 
svojho veku. Homosexuálny muž by zjavne nežil s inou ženou, neplánoval by zásnuby a svadbu so 
ženou a podľa názoru súdu nie je pravdepodobné, že by svoju sexuálnu orientáciu, ktorá je vrodenou 
a nemennou, začal pociťovať až v 19. roku svojho veku. Nie je logickým ani vysvetlenie, že sa pred 
slovenskými autoritami obával o svojej sexualite hovoriť, keď práve z tohto dôvodu (ako to aktuálne 
tvrdí) požiadal o azyl.  Súd tiež poukázal na obsah správ založených v spise, podľa ktorých 
homosexualita v Kongu nie je trestná a ani trestaná.  

 

→ NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY rozsudok krajského súdu POTVRDIL.   

 

NSSR konštatuje, že námietky žiadateľa neboli spôsobilé spochybniť vecnú správnosť rozhodnutia 
krajského súdu a ani jeho zákonnosť. NSSR na tomto mieste považuje za dôležité zdôrazniť, že azyl je 
výnimočný inštitút konštruovaný za účelom poskytnutia ochrany tomu, kto z dôvodov v zákone 
stanovených pociťuje oprávnenú obavu z prenasledovania v krajine, ktorej je občanom. Azyl ako 
právny inštitút nie je a nikdy nebol univerzálnym nástrojom pre poskytnutie ochrany pred bezprávím 
postihujúcim jednotlivca alebo celé skupiny obyvateľov. Dôvody poskytnutia azylu sú zákonom 
vymedzené pomerne úzko a nepokrývajú celú škálu porušenia ľudských práv a slobôd, ktoré sú tak v 
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medzinárodnom ako aj vo vnútroštátnom kontexte uznávané. Inštitút azylu je aplikovateľný v 
obmedzenom rozsahu, a to len pre prenasledovanie zo zákonom stanovených dôvodov, kedy je 
týmto inštitútom chránená len existencia ľudskej bytosti a práva a slobody s ňou spojené. V prípade 
hrozby prenasledovania za homosexualitu, rovnako musí žiadateľ nielen tvrdiť, ale aj preukázať, z 
čoho pramenia jeho obavy z prenasledovania (konkrétna skúsenosť z minulosti, nedostatok 
právnej úpravy v krajine pôvodu, nemožnosť domáhať sa ochrany pred vnútroštátnymi orgánmi 
domovskej krajiny alebo neschopnosť štátnych orgánov poskytnúť mu ochranu pred prípadným 
prenasledovaním alebo šikanou). Ako vyplynulo z obsahu administratívneho spisu, takéto tvrdenia  
žiadateľ vôbec neprodukoval, okrem výsmechu priateľov, ktorým sa zdôveril so svojou orientáciou sa 
mu v súvislosti z jeho sexuálnou orientáciou nikdy nič iné nestalo, ani nemal žiadne iné problémy. 
Správny orgán do spisu založil správy o krajine pôvodu, ktoré nasvedčujú tomu, že v Kongu neexistuje 
zákon, ktorý by trestal homosexuálne správanie osôb. Taktiež Ústava Konžskej republiky zakazuje 
diskrimináciu osôb na základe sexuálnej orientácie. 

 

Rozsudok 10 Sža/12/2014 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: 

TURECKÁ REPUBLIKA, KURDSKÁ NÁRODNOSŤ, OBAVY Z PRENASLEDOVANIA ŠTÁTNYMI ORGÁNMI, 
NENASTÚPENIE NA VOJENSKÚ SLUŽBU, ČLENSTVO V POLITICKEJ STRANE, ZÁKAZ ZÍSKAVAŤ 
INFORMÁCIE OD PÔVODCU TVRDENÉHO PRENASLEDOVANIA 

 

→ SPRÁVNY ORGÁN žiadateľovi o azyl z Tureckej republiky v novembri 2012 NEUDELIL AZYL A 
NEPOSKYTOL MU DOPLNKOVÚ OCHRANU.  

 

Žiadateľ o azyl sa obával perzekúcie zo strany tureckých štátnych orgánov z dôvodu nenastúpenia 
na vojenskú službu, z dôvodu jeho straníckej príslušnosti v strane BDP (demokratická strana 
Turecka) a z dôvodu obťažovania jeho osoby ako Kurda políciou.  
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→ KRAJSKÝ SÚD v Bratislave rozhodnutie správneho orgánu POTVRDIL. 

 

K námietke nedostatočne zisteného stavu veci spočívajúcom v tom, že si správny orgán nevyžiadal 
stanovisko Turecka (jeho zastupiteľského orgánu na Slovensku) a ani Ministerstva zahraničných 
vecí Slovenskej republiky krajský súd uviedol, že táto nie je dôvodná. Súd k tejto námietke uviedol, 
že zákon o azyle ani Správny poriadok neukladá správnemu orgánu povinnosť získavať informácie o 
krajine pôvodu žiadateľa o azyl z konkrétneho orgánu či organizácie. Z týchto právnych predpisov 
vyplýva povinnosť zistiť spoľahlivo stav veci, pričom zákon o azyle iba v ustanovení § 19a ods. 1 
písm. a/ konkretizuje, akým spôsobom má správny orgán v tomto smere konať. Ak teda správny 
orgán spôsobom, ktorý uplatnil v tomto konaní, zistil dostatočným spôsobom stav veci (správami o 
krajine pôvodu navrhovateľa, pochádzajúcimi z rôznych a dôveryhodných zdrojov), nebolo potrebné, 
aby v tomto smere kontaktoval Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky (pokiaľ by to sám 
nepovažoval za potrebné). Pokiaľ ide o námietku vo vzťahu k nezískaniu informácií od štátneho 
orgánu Turecka, je potrebné poukázať na znenie § 49 ods. 3 zákona o azyle, ktoré ustanovenie 
priamo zakazuje správnemu orgánu získavať informácie od pôvodcu prezentovaného 
prenasledovania. Ak sa teda žiadateľ obával perzekúcie zo strany Turecka (tureckých štátnych 
orgánov) z dôvodu nenastúpenia na vojenskú službu, resp. z dôvodu jeho straníckej príslušnosti v 
strane BDP, resp. z dôvodu obťažovania jeho osoby ako Kurda políciou, správny orgán nemohol zo 
zákona v žiadnom prípade kontaktovať turecký štátny orgán (ktorým nepochybne zastupiteľský úrad 
Turecka na Slovensku je) k získaniu informácií o dôvodoch jeho žiadosti o azyl.  

 

→ NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY rozsudok krajského súdu POTVRDIL.   

 

NSSR sa stotožnil s názorom krajského súdu. Podľa § 219 ods. 2 OSP ak sa odvolací súd v celom 
rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len 
na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie 
správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody. Podľa názoru NSSR krajský súd dostatočným a 
zreteľným spôsobom vysvetlil, z akých dôvodov dospel k záveru, že správny orgán dostatočne zistil 
skutkový stav, keď poukázal na zdroje informácií, z ktorých vychádzal, keď nezistil dôvody pre 
udelenie azylu ani poskytnutie doplnkovej ochrany. Krajský súd správne a v súlade so zákonom 
konštatoval úplné zistenie skutkového stavu správnym orgánom, pokiaľ ide o pomery v Turecku a 
tej jeho časti, kde má bydlisko žiadateľ. Overil postavenie kurdskej menšiny, politickej strany, ktorej 
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je aktívnym členom a tým zistil dôvody, z ktorých vychádzal jeho záver, že nezistil nezákonnosť, či 
nesprávnosť v postupe a rozhodnutí správneho orgánu, ktoré by viedli k zrušeniu napadnutého 
správneho rozhodnutia. 

 

 

Rozsudok 10Sža/18/2014 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: 

AFGANISTAN, NEPREDĹŽENIE DOPLNKOVEJ OCHRANY, VNÚTROŠTÁTNY KONFLIKT, ZLEPŠENIE 
BEZPEČNOSTNEJ SITUÁCIE, VÁŽNE BEZPRÁVIE, VYHODNOTENIE TVRDENÍ ŽIADATEĽA O PREDĹŽENIE 
DOPLNKOVEJ OCHRANY, ČL. 8 KVALIFIKAČNEJ SMERNICE, PRESNÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE 
O KRAJINE PÔVODU, ZDROJE INFORMÁCIÍ O KRAJINE PÔVODU, PODKLAD PRE ROZHODNUTIE 
SPRÁVNEHO ORGÁNU 

 

→ SPRÁVNY ORGÁN žiadateľovi o predĺženie doplnkovej ochrany z Afganistanu v septembri 
2013 NEPREDĹŽIL DOPLNKOVÚ OCHRANU. 

 

Správny orgán svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že pre predĺženie doplnkovej ochrany neboli 
splnené podmienky, resp. že tieto podmienky navrhovateľ prestal spĺňať a konštatoval, že i keď v 
niektorých častiach Afganistanu prebieha vnútroštátny konflikt medzi bezpečnostnými zložkami 
Afganistanu a ozbrojenými opozičnými silami na čele s Talibanom, mesto Kunduz a celkovo sever 
krajiny je považovaný za najbezpečnejšiu oblasť krajiny s minimálnou úrovňou útokov. Toto 
konštatovanie sa osobitne vzťahuje na Kunduz, v ktorom podľa najaktuálnejších správ došlo k 
výraznému zlepšeniu bezpečnostnej situácie. Tiež konštatoval, že neboli zistené bezpečnostné riziká 
návratov afganských repatriantov. 

 

→ KRAJSKÝ SÚD v Bratislave rozhodnutie správneho orgánu POTVRDIL. 
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K námietke nedostatočne zisteného stavu veci krajský súd uviedol, že táto nie je dôvodná. Ako je 
zrejmé z obsahu napadnutého rozhodnutia, správny orgán vychádzal jednak z obsahu informácií, 
získaných priamo od žiadateľa o predĺženie doplnkovej ochrany a jednak z obsahu aktuálnych 
informácií, týkajúcich sa bezpečnostnej situácie v Afganistane ako celku, regiónu pôvodu 
navrhovateľa (Kunduz), ako aj informácií o návratoch afganských navrátilcov. Išlo teda o informácie, 
potrebné pre posúdenie možnosti vážneho bezprávia pre prípad návratu žiadateľa do krajiny pôvodu. 
Podľa názoru súdu tieto informácie, resp. zistenie stavu veci, potrebné k posúdeniu prípadnej 
existencie vážneho bezprávia sú dostatočnými k tomu, aby mohol správny orgán vo veci 
kvalifikovane rozhodnúť. K časti námietky, týkajúcej sa „... iných ozbrojených zložiek s väzbami na 
Taliban ...“ súd poznamenáva, že žiadateľom uvedené odkazy na správy iba poukazujú na možnosť 
eskalácie konfrontácií, ktorú navyše vyslovil kazašský prezident, avšak bez akejkoľvek ďalšej 
konkretizácie. Okrem toho v spise založené správy, týkajúce sa bezpečnostnej situácie sa o 
„Islamskom hnutí Uzbekistanu“, na ktoré vôbec nezmieňujú. Súd tiež konštatuje, že pokiaľ žiadateľ 
namietal, že správny orgán sa napadnutým rozhodnutím vôbec nezaoberal individuálnymi 
problémami je potrebné uviesť, že tomu tak nie je. Správny orgán podľa názoru súdu v odôvodnení 
svojho rozhodnutia skonštatoval (vychádzajúc z obsahu vykonaných pohovorov, resp. zo skôr 
vydaných rozhodnutí), že žiadateľ v minulosti nečelil a nečelí trestnému stíhaniu, že mu nebol 
uložený trest smrti a teda že mu ani nehrozí jeho výkon. Tiež odôvodnil fakt, že mu nehrozí ani vážne 
bezprávie podľa § 2 písm. f/ bod 2. zákona o azyle. Žiadateľ v tejto súvislosti poukázal na svoje 
pôsobenie v hnutí Taliban. K tejto argumentácii súd zaujal také stanovisko, že možné dôsledky 
z pôsobenia v uvedenom hnutí boli dôvodom podania jeho žiadosti o azyl a ako také boli posúdené 
v rozhodnutí, ktorým navrhovateľovi azyl udelený nebol. Preto totožné dôvody nemôžu byť 
dôvodom pre ich vyhodnotenie ako možného vážneho bezprávia.  

  

→ NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY rozsudok krajského súdu ZMENIL TAK, ŽE 
ROZHODNUTIE SPRÁVNEHO ORGÁNU ZRUŠUJE A VEC MU VRACIA NA ĎALŠIE KONANIE.   

 

NSSR považoval za dôvodné všetky odvolacie námietky žiadateľa o predĺženie doplnkovej ochrany. 
Z rozhodnutia správneho orgánu nie je zrejmé, či správny orgán zreteľne a bez akýchkoľvek 
pochybností zadovážil do spisu a vyhodnotil správy, týkajúce sa bezpečnostnej situácie v 
Afganistane, vrátane informácií o Islamskom hnutí Uzbekistanu, na ktoré žiadateľ poukázal. Bez 
týchto informácií a ich vyhodnotenia pre konkrétny prípad sa nedá uzatvoriť, že správny orgán 
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zadovážil všetky podklady potrebné pre vydanie rozhodnutia o predĺžení alebo nepredĺžení 
doplnkovej ochrany. Rovnako z hľadiska individuálnych zistení týkajúcich sa osobne a výlučne 
žiadateľa je nevyhnutné so zreteľom na ustanovenie článku 8 Kvalifikačnej smernice zistiť 
konkrétnu bezpečnostnú situáciu v Kunduze so zreteľom na individuálne skúsenosti a prežitky 
žiadateľa s Talibanom, policajným veliteľom, najmä so zreteľom na konštatovanie správneho orgánu 
v rozhodnutí o poskytnutí doplnkovej ochrany. V prípade žiadateľa tiež nie je možné s dostatočnou 
istotou predpokladať, že v Afganistane by mal prístup k účinnému právnemu systému na odhalenie, 
stíhanie a potrestanie činov vážneho bezprávia. NSSR sa preto domnieva, že nie je možné ani 
preceňovať, ale ani podceňovať krátkodobé členstvo v Talibane, jeho účasť v boji s mudžahedínmi, či 
možnú súvislosť s úmrtím predchádzajúceho miestneho veliteľa Talibanu, ktorého synovec je dnes 
miestnym policajným veliteľom. A to i napriek tomu, že od mnohých udalostí uplynulo viac než desať 
rokov. So zreteľom na požiadavku zákona je nevyhnutné zabezpečiť a získať presné a aktuálne údaje 
z príslušných zdrojov, napríklad od UNHCR a EASO. Správy, ktoré sú založené v spise, nie sú 
dostatočne aktuálne pre posúdenie konkrétnej veci, ale čo je dôležitejšie, nie sú podkladom pre 
rozhodnutie tak, aby nevzbudzovalo pochybnosti. Správny orgán sa pre uvedené nedostatky a z 
uvedených dôvodov nadväzne na svoje zistenia ani dostatočne nezaoberal možnosťou hrozby 
vážneho bezprávia, mučenia, či hrozby uloženia trestu smrti. Mal nielen zhodnotiť novú situáciu v 
Afganistane, ale najmä so zreteľom na osobné pomery žiadateľa a jeho rodiny v krajine pôvodu 
posúdiť podmienky možného bezpečného návratu do krajiny pôvodu.   

 

 

Rozsudok 10/Sža/17/2014 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: 

AFGANISTAN, NEPREDĹŽENIE DOPLNKOVEJ OCHRANY, ZLEPŠENIE BEZPEČNOSTNEJ SITUÁCIE, 
INFORMÁCIE O KRAJINE PÔVODU AKO PODKLAD PRE ROZHODNUTIE, ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

 

→ SPRÁVNY ORGÁN žiadateľovi o predĺženie doplnkovej ochrany z Afganistanu v novembri 
2013 NEPREDĹŽIL DOPLNKOVÚ OCHRANU. 
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Správny orgán uviedol, že v Afganistane i naďalej prebieha vnútroštátny konflikt medzi Afganskými 
národnými bezpečnostnými silami a afganskými opozičnými silami na čele s Talibanom, pričom však 
jeho lokalizácia a intenzita je v jednotlivých provinciách rôzna. Oblasť provincie Kábulu (odkiaľ 
žiadateľ pochádza), ako aj oblasť provincie Kapisa (kam sa jeho rodina presídlila) však po 
bezpečnostnej stránke vyhodnotil ako také, v ktorých došlo k zlepšeniu situácie, ktorá umožňuje 
prípadný návrat. Tiež uviedol, že žiadateľ nebol nikdy trestne stíhaný, že mu nebol uložený trest 
smrti a že nebol nikdy objektom neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania. V prípade návratu 
mu teda nehrozí žiadna z foriem vážneho bezprávia. 

 

→ KRAJSKÝ SÚD v Bratislave rozhodnutie správneho orgánu POTVRDIL. 

 

K námietke nepreskúmateľnosti rozhodnutia a jeho nezrozumiteľnosti krajský súd uviedol, že 
námietka nie je dôvodná, pretože žiadateľ namietal, že správny orgán na strane jednej konštatoval 
zlepšenie bezpečnostnej situácie v Afganistane, pričom na strane druhej konštatoval, že v jeho 
niektorých častiach prebieha ozbrojený konflikt. Toto konštatovanie nie je protirečivé, pretože je 
skutočnosťou (jednak všeobecne známou a aj vyplývajúcou zo založených správ), že lokalizácia a 
intenzita konfliktu medzi afganskou vládou a (predovšetkým) Talibanom je skutočne v jednotlivých 
34 provinciách Afganistanu rôzna. Aj ďalšiu námietku, že zdroje informácií, z ktorých odporca čerpal, 
nie sú oficiálnymi zdrojmi, že tieto čerpal z interných správ a z rôznych internetových stránok a že 
zdroje použitých informácií nespĺňajú kritériá smerníc Rady č. 2005/85/ES a 2004/83/ES súd 
vyhodnotil ako nedôvodnú.  Správny orgán vyhľadal obsiahlu dokumentáciu - informácie o krajine 
pôvodu, ktoré pochádzajú tak z oficiálnych zdrojov, ako aj zo zdrojov neoficiálnych. Týmto postupom 
nijako neporušil svoje povinnosti, vyplývajúce mu z § 19a zákona o azyle, resp. §§ 32, 34, 46 zákona č. 
71/1967 Zb. Ako to vyplýva z jednotlivých informácií založených v spise, ich zdrojmi boli napr. USAID, 
Ministerstvo vnútra Afganistanu, IOM Rakúsko, IOM Afganistan, MZV USA, MZV Austrálie, OSN, 
UNHCR, EASO, ANSO, ale aj tlačové agentúry, média, resp. iné neoficiálne zdroje. Súd iba 
poznamenáva, že informácie tak z oficiálnych, ako aj z neoficiálnych zdrojov sú vo všeobecnosti 
prístupné spravidla iba z internetových stránok ich zdrojov (orgánov, organizácií, médií a pod.). 
Takýto postup získavania informácií je nielen v praxi bežným, ale v podstate jediným možným. K 
námietke nesprávneho právneho posúdenia veci vo vzťahu k zlepšenej bezpečnostnej situácii 
krajský súd uviedol, že správny orgán správne vyhodnocoval bezpečnostnú situáciu v provincii Kábul 
(odkiaľ navrhovateľ pochádza), ako aj v provincii Kapisa (kam je predpoklad že sa vráti, keďže sa do 
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nej presídlila jeho najbližšia rodina). Ako to vyplýva z údajov, použitých na odôvodnenie výroku 
rozhodnutia, bezpečnostná situácia tak v provincii Kábul, ako aj v provincii Kapisa sa zlepšila. Je p 
pritom potrebné poznamenať, že (ako to je známe súdu) číselné údaje o počte bezpečnostných 
incidentov boli do prvého štvrťroka 2013 prístupné na oficiálnej stránke ANSO,  kde sú označované 
ako „zásahy“. Informácie za ďalšie obdobia prístupné nie sú a zjavne preto najaktuálnejšie informácie 
čerpal odporca zo zdroja USAID, ktorý však používa inú systematiku uvádzania štatistických údajov, 
keď jednotlivé údaje uvádzajú počty „zásahov", pričom, zásahom sa myslí priame postihnutie 
jedného civilistu. S poukazom na zistené informácie v provincii Kábul bolo v roku 2010 
zaznamenaných 151 incidentov, v roku 2011 116 incidentov, v roku 2012 83 incidentov, v prvom 
štvrťroku 2013 12 incidentov, za január - apríl cca 38 zásahov, za máj - júl 2013 cca 21 zásahov. 
Správny orgán poukázal na skutočnosť, že niektoré vymenované okresy nečelili žiadnym zásahom. V 
provincii Kapisa bolo v roku 2010 129 incidentov, v roku 2011 124 incidentov, v roku 2012 184 
incidentov, v prvom štvrťroku 2013 23 incidentov, za január - apríl cca 5 zásahov, za máj - júl cca 12 
zásahov. Správny orgán poukázal na skutočnosť, že tieto zásahy sa uskutočnili výlučne v troch 
vymenovaných okresoch provincie, z ktorých sa ani v jednom prípade nejedná o okres, v teritóriu 
ktorého sa nachádza dedina B., kam sa najbližšia rodina presídlila z Kábulu. S poukazom na správnym 
orgánom prezentovaný vývoj bezpečnostnej situácie, ako aj s poukazom na zmienenú cielenosť 
útokov opozičných skupín možno konštatovať, že bezpečnostná situácia v provinciách Kábul a Kapisa 
umožňuje prípadný návrat. Odhliadnuc od uvedeného súd poznamenáva, že zo štatistických údajov 
založených v spise vyplýva, že aj celý rad ďalších provincií Afganistanu vykazuje nízku, alebo veľmi 
nízku úroveň nebezpečnosti (napr. Panjshir, Bamyan, Samangan, Nuristran, Badakhshan, Jawzjan, 
Zabul, Nimroz, Kunduz, Baghlan, Panjshir, Daykundi), ktoré sú bezpečnostnou situáciou spôsobilé pre 
bezpečný návrat navrhovateľa. 

 

→ NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY rozsudok krajského súdu ZMENIL TAK, ŽE 
ROZHODNUTIE SPRÁVNEHO ORGÁNU ZRUŠUJE A VEC MU VRACIA NA ĎALŠIE KONANIE. 

 

NSSR konštatoval, že sú dôvodné všetky odvolacie námietky. Počty útokov, ktoré porovnával 
správny orgán v napadnutom a preskúmavanom rozhodnutí o nepredĺžení doplnkovej ochrany sú 
natoľko rozporné, a tým i mätúce, že nie je v konečnom dôsledku zrejmé, či na prelome rokov 2012 
a 2013, ktoré sú v ňom porovnávané, došlo k nárastu alebo poklesu útokov a akým spôsobom 
(výrazným, nepatrným, pozvoľným). Správy, ktoré sú založené v spise nie sú dostatočne aktuálne 
pre posúdenie konkrétnej veci, ale čo je dôležitejšie, nie sú podkladom pre rozhodnutie tak, aby 
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bolo presvedčivé. Ak je nejaká správa alebo dokument podkladom rozhodnutia, musí byť priamo v 
rozhodnutí o tom odkaz alebo aspoň zmienka, aby bolo možné takéto konštatovanie podrobiť 
preskúmaniu, či už zo strany žiadateľa alebo súdu. Správny orgán sa z uvedených dôvodov nadväzne 
na svoje zistenia ani dostatočne nezaoberal možnosťou hrozby vážneho bezprávia, mučenia, či 
hrozby uloženia trestu smrti navrhovateľovi po jeho návrate do krajiny pôvodu. Mal nielen zhodnotiť 
novú situáciu v Afganistane, ale najmä so zreteľom na osobné pomery žiadateľa a jeho rodiny v 
krajine pôvodu posúdiť podmienky možného bezpečného návratu do krajiny pôvodu.  

 

Rozsudok 1Sža/17/2014 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: 

AFGANISTAN, OBAVY O ŽIVOT, VERBOVANIE, VEK BLÍZKY MALOLETOSTI, SOCIÁLNE POSTAVENIE 
V KRAJINE PÔVODU, SIROTA, DÔVERYHODNOSŤ, ROZPORY VO VÝPOVEDI ŽIADATEĽA (PODSTATNÉ 
A NEPODSTATNÉ), TVRDENIA ŽIADATEĽA, SŤAŽENÁ DÔKAZNÁ SITUÁCIA, DÔKAZNÉ BREMENO, 
PROSPEKTÍVNE ROZHODOVANIE V KONANÍ O MEDZINÁRODNEJ OCHRANE, SELEKTÍVNE 
HODNOTENIE DÔKAZOV SPRÁVNYM ORGÁNOM, INFORMÁCIE O KRAJINE PÔVODU, OBSAH 
ADMINISTRATÍVNEHO SPISU  

 

→ SPRÁVNY ORGÁN žiadateľovi o azyl z Afganistanu v novembri 2013 NEUDELIL AZYL ANI 
NEPOSKYTOL DOPLNKOVÚ OCHRANU. 

 

O udelenie azylu požiadal z dôvodu obavy o svoj život pred príslušníkmi militantnej skupiny Taliban. 
Bol presvedčený, že predstavitelia hnutia Taliban by ho naverbovali do tohto hnutia a využili by ho na 
uskutočnenie samovražedného útoku, keďže bol sirotou a jeho smrť by nikoho nijakým spôsobom 
nezaujímala. Tieto svoje obavy podložil informáciami o krajine pôvodu. 

 

→ KRAJSKÝ SÚD v Košiciach rozhodnutie správneho orgánu POTVRDIL. 
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Skutočnosti uvádzané žiadateľom o azyl v priebehu celého azylového konania sa podľa názoru 
krajského súdu javia ako neopodstatnené z hľadiska jeho bezprostredného ohrozenia pri zotrvaní v 
krajine pôvodu a nasvedčujú iným pohnútkam, než aké sú dôvody na udelenie azylu podľa 
Ženevského dohovoru a potvrdzujú záver, že v jeho prípade nie sú splnené podmienky pre udelenie 
azylu podľa zákona o azyle. Nebola preukázaná opodstatnenosť obáv z prenasledovania z rasových, 
národnostných, náboženských dôvodov, z dôvodov zastavania určitých politických názorov alebo 
príslušnosti k určitej sociálnej skupine. Krajský súd poukázal na to, že preukázanie opodstatnenej 
obavy z prenasledovania je v azylovom konaní rozhodujúcou skutočnosťou, pričom zákon vyžaduje, 
aby opodstatnená obava z prenasledovania bola vyvolaná konkrétnymi dôvodmi, ktorých tvrdenie 
a konkretizovanie je v záujme žiadateľa. Subjektívne pocity a jeho obavy pred hnutím Taliban a 
jeho príslušníkmi však neboli získanými dôkazmi objektivizované. Prenasledovanie navyše musí v 
zmysle ustanovenia § 2 písm. d/ zákona o azyle spĺňať podmienku závažnosti a opakovanosti, čo sa 
v prípade žiadateľa nepotvrdilo. Ak aj mal subjektívne obavy vo vzťahu k tvrdeným obavám o svoj 
život v súvislosti s možných verbovaním príslušníkmi Talibanu, ani správny orgán ani krajský súd, 
nemôžu tieto ničím nepreukázané subjektívne obavy a problémy žiadateľa považovať za obavy, 
napĺňajúce vzhľadom na ich charakter, stránku objektívnosti. Tvrdené problémy v danom prípade 
nemôžu byť dôvodom pre udelenie azylu, o to viac, že sám uviedol, že do kontaktu s príslušníkmi 
Talibanu nikdy osobne neprišiel. Krajský súd uviedol, že po dôkladnom preskúmaní celého konania 
pred  správnym orgánom dospel k záveru, že dostatočne zistil skutkový stav veci a žiadateľa 
dostatočne vypočul ku všetkým jeho dôvodom žiadosti o udelenie azylu. S odkazom na žiadateľom 
udávané pochybenia pri spisovaní dotazníka krajský súd upriamil pozornosť na skutočnosť, že 
žiadateľ bol vypočúvaný za prítomnosti tlmočníka, kladeným otázkam, ako i tlmočníkovi, v plnej 
miere rozumel, čo dosvedčil i prehlásením v závere vykonaného vstupného pohovoru a 
vlastnoručným podpisom. Navyše súhlasil s ukončením pohovoru a žiadne dodatočné informácie 
nežiadal na záver vykonaného pohovoru ani po jeho vyzvaní uviesť. Vo vzťahu k námietke týkajúcej 
sa jeho obáv z prenasledovania z dôvodu príslušnosti k určitej sociálnej skupine (navrhovateľ ako 
sirota tadžická), krajský súd uviedol, že v priebehu celého konania pred správnym orgánom žiadne 
problémy z dôvodu príslušnosti k určitej sociálnej skupine (sirôt tadžických) ako dôvod žiadosti o 
udelenie azylu nikdy neuvádzal. Krajský súd konštatoval, že správny orgán pri vyhodnocovaní 
navrhovateľových dôvodov žiadosti nepochybil, ak tento dodatočne namietaný aspekt 
prenasledovania v odôvodnení napadnutého rozhodnutia nespomenul a nezohľadnil, nakoľko zo 
žiadneho ustanovenia zákona o azyle, ani zo Správneho poriadku nemožno vyvodiť záver, že by mal 
správny orgán povinnosť si sám domýšľať právne relevantné dôvody žiadosti, ktoré by žiadateľ sám 
neuplatnil a vykonať k týmto dôvodom dokazovanie v správnom konaní. Žiadateľom tvrdený 
zhoršený psychický stav rovnako relevantný dôvod na udelenie azylu na území Slovenskej republiky 
nezakladal. Podľa názoru krajského súdu v preskúmavanej veci bol dostatočne zistený skutkový stav 
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veci a navrhovateľom uvedené skutočnosti boli správne a logicky vyhodnotené. Krajský súd uviedol, 
že správny orgán postupoval rovnako správne, ak v zmysle dikcie ustanovenia § 23 ods. 7 zákona o 
azyle po tom, ako sa žiadateľ podrobil lekárskemu vyšetreniu ohľadom objasnenia veku (so 
záverom, že ukončenie kostného vývoja u navrhovateľa zodpovedá veku viac ako 18 rokov), konal 
s ním ako s dospelým. Hoci žiadateľ a ani jeho splnomocnená zástupkyňa v odvolaní nenamietali 
posúdenie jeho osoby ako osoby nedôveryhodnej, krajský súd považoval za potrebné poznamenať, 
že z obsahu napadnutého rozhodnutia bolo súdu zrejmé, že správny orgán venoval náležitú 
pozornosť rozporom vo výpovediach a tie podrobne opísal. Posúdenie dôveryhodnosti žiadateľa o 
udelenie azylu je podľa krajského súdu výsledkom celkového hodnotiaceho procesu a úvah 
správneho orgánu o osobnosti žiadateľa s prihliadnutím k miere reálnosti, respektíve vierohodnosti 
ním tvrdených dôvodov odchodu z krajiny pôvodu v konfrontácii so všeobecne známymi 
informáciami o krajine pôvodu. Vo vzťahu k druhej forme medzinárodnej ochrany, a to k doplnkovej 
ochrane, podľa krajského súdu správny orgán postupoval správne, ak po zvážení skutkového stavu 
nenašiel ani dôvod pre udelenie doplnkovej ochrany.   

 

 

→ NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY rozsudok krajského súdu ZMENIL TAK, ŽE 
ROZHODNUTIE SPRÁVNEHO ORGÁNU ZRUŠUJE A VEC MU VRACIA NA ĎALŠIE KONANIE. 

 

Správny orgán rozhodol o neudelení azylu z dôvodu nesplnenia relevantných podmienok podľa 
zákona o azyle, v dôvodoch rozhodnutia však uviedol, že dospel k vážnym pochybnostiam o 
všeobecnej dôveryhodnosti výpovede žiadateľa o azyl. Hoci dôvodom neudelenia azylu nebola 
nedôveryhodnosť, súd považuje za dôležité uviesť, že v konaniach o medzinárodnej ochrane zohráva 
dôležitú úlohu dôveryhodná výpoveď žiadateľa a v tomto kontexte aj jeho vlastná dôveryhodnosť. 
NSSR už viac krát judikoval, že pravdivosť tvrdení žiadateľa a dôveryhodnosť jeho osoby sú 
základom, z ktorého je nutné v azylovom konaní vychádzať. K významu dôveryhodnej výpovede 
žiadateľa o azyl je možné komplexne odkázať, napr. na rozsudok NSSR 1Sža/10/2013, v ktorom súd 
uviedol, že nie je povinnosťou žiadateľa o azyl, aby prenasledovanie svojej osoby preukazoval 
inými dôkaznými prostriedkami než vlastnou dôveryhodnou výpoveďou. Je naopak povinnosťou 
správneho orgánu, aby v pochybnostiach zhromaždil všetky dostupné dôkazy, ktoré 
dôveryhodnosť žiadateľa vyvracajú alebo spochybňujú. Taktiež je potrebné pripomenúť, že konanie 
o medzinárodnej ochrane je konaním špecifickým tým, že je v ňom často nutné rozhodovať za 
sťaženej dôkaznej situácie, a že ide o prospektívne rozhodovanie (t. j. posudzuje sa dôvodnosť 
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strachu z prenasledovania, či riziko vážnej ujmy v budúcnosti) a teda, že nesprávne rozhodnutie má 
pre žiadateľa o azyl obzvlášť závažné dôsledky. Týmto špecifikám konania o medzinárodnej ochrane 
zodpovedá aj štandard a rozloženie dôkazného bremena, ktoré sú vychýlené v prospech žiadateľa o 
medzinárodnú ochranu. Podľa NSSR pokiaľ sa teda jedná o osobu žiadateľa o azyl, hoc aj podľa 
výsledkov znaleckého dokazovania staršiu ako 18 rokov, jej prejavy a celkové pôsobenie vyvolávajú 
dojem psychickej nezrelosti, preto bolo potrebné pri hodnotení dôveryhodnosti takejto osoby 
uvedené špecifiká zohľadniť a neklásť prílišnú pozornosť nepatrným rozporom vo výpovediach 
takéhoto žiadateľa o azyl. Ako už najvyšší súd judikoval rozhodujúcimi pre záver o 
nedôveryhodnosti žiadateľa nemôžu byť len niektoré nepatrné nezrovnalosti alebo len omylom 
vysvetlené nejasnosti v tvrdeniach žiadateľa, ale zásadné rozpory vo výpovediach, ktoré správny 
orgán rozpozná. V danom prípade sa však NSSR nestotožnil s názorom správneho orgánu, že rozpory 
v uvedení dátume úmrtia otca navrhovateľa, resp. dĺžky štúdia navrhovateľa boli tak podstatné, že 
by ich bolo možné vyhodnotiť v neprospech dôveryhodnosti navrhovateľa. Rovnako sa súd 
nestotožnil s názorom odporcu, že tu existuje rozpor tvrdenia navrhovateľa o jeho verbovaní s 
informáciami o krajine pôvodu, ktoré tvorili obsah administratívneho spisu. Žiadateľ totiž v 
priebehu konania ucelene a konzistentne uvádzal rovnaké dôvody svojej žiadosti o azyl - obavy o 
život, pretože členovia Talibanu žiadali od jeho starej matky, aby s nimi spolupracoval, nakoľko nemá 
rodičov. Stará matka aj on sa obávali, že ho budú nacvičovať na teroristické útoky. NSSR sa 
nestotožnil ani s tvrdením odporcu, že jeho strach nebol objektivizovaný informáciami o krajine 
pôvodu. Jeho strach ako subjektívny pocit korešponduje totiž s objektívnymi informáciami o 
krajine pôvodu, ktorými odporca disponoval v čase rozhodovania o azyle. Z dokumentu správneho 
orgánu, z odpovede na otázku č. 5 - Aká je situácia v provincii Herát ohľadom verbovania ľudí 
príslušníkmi Talibanu?, vyplýva, že v oblastiach, v ktorých sa darí udržiavať protivládnym elementom 
kontrolu, bolo hlásené používanie vyhrážok a zastrašovania za účelom náboru nových povstaleckých 
bojovníkov. Tým, ktorí náboru vzdorujú údajne hrozí, že budú obvinení z provládnej špionáže a môžu 
byť zabití alebo inak potrestaní. Správu o verbovaní a využívaní detí pochádzajúcich zo všetkých 
regiónov potvrdzuje aj odpoveď na otázku č. 2. Správnemu orgánu bolo možné podľa NSSR súdu 
vyčítať, že vykonané dôkazy hodnotil selektívne a v tomto zmysle dospel k záveru o 
nedôveryhodnosti navrhovateľa, s ktorým nebolo možné súhlasiť. Už uvedené nedostatky v 
hodnotení dôkazov vykonaných správnym orgánom samy o sebe boli spôsobilé spochybniť 
zákonnosť napadnutého rozhodnutia a NSSR sa domnieva, že krajský súd mal rozhodnutie 
správneho orgánu zrušiť a vec mu vrátiť na ďalšie konanie. Dôvodom neposkytnutia doplnkovej 
ochrany žiadateľovi nemôže byť zistenie správneho orgánu, že v oblasti, z ktorej žiadateľ pochádza 
je situácia stabilnejšia ako v iných oblastiach krajiny pôvodu, ale zistenie, že bezpečnostná situácia 
je natoľko stabilná, že žiadateľovi pri návrate do krajiny pôvodu nehrozí nebezpečenstvo vážneho 
bezprávia. Vzhľadom na osobu žiadateľa o medzinárodnú ochranu (blízky veku mladistvého), sociálne 



 

 
 Liga za ľudské práva 
 Hurbanovo nám. 5, 
 811 03 Bratislava 
 

 
 
IČO: 31807968 / DIČ: 2022095471 
tel: +421-2-544 35 437 
fax: +421-2-546 42 439 
e-mail: hrl@hrl.sk 

                 

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného 
programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2014. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Liga za ľudské práva, o.z. 

 

a rodinné zázemie (je sirotou), prebiehajúci ozbrojený konflikt v krajine pôvodu, nebolo možné bez 
pochýb ustáliť, že navrhovateľovi nehrozí riziko vážneho bezprávia.  

 

Rozsudok 1Sža/15/2014 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: 

RUSKÁ FEDERÁCIA, ČEČENSKO, ŽIADATEĽKA O UDELENIE AZYLU, ŽIADOSŤ V MENE MALOLETÝCH 
DETÍ, OBAVY O ŽIVOT Z DÔVODOV NA STRANE MANŽELA ŽIADATEĽKY, SÚVISIACA ŽIADOSŤ 
O UDELENIE AZYLU MANŽELA ŽIADATEĽKY O UDELENIE AZYLU 

 

→ SPRÁVNY ORGÁN žiadateľke o azyl čečenskej národnosti a jej dvom maloletým synom 
z Ruskej federácie  novembri 2013 NEUDELIL AZYL ANI NEPOSKYTOL DOPLNKOVÚ OCHRANU. 

 

Žiadateľka žiadala o medzinárodnú ochranu pre seba a svojich dvoch maloletých synov z dôvodu 
obavy o ich život a zdravie, pretože orgány štátnej moci sa na základe vykonštruovaných obvinení 
vyhrážali jej manželovi, že mu ublížia, pokiaľ neprezradí, kde sa nachádza jeho brat. Jeho brat bol 
obvinený z napomáhania pri založení zločineckej ozbrojenej skupiny. Keďže nemali príslušníci polície 
k dispozícii manželovho brata, zobrali na výsluch jej manžela a vyhrážali sa mu, že namiesto jeho 
brata obvinia jeho. Bála sa, že nebezpečenstvo môže hroziť celej rodine. Z dôvodu tejto obavy sa 
rozhodla nasledovať manžela a Čečensko opustiť. 

 

 

→ KRAJSKÝ SÚD v Košiciach rozhodnutie správneho orgánu POTVRDIL. 

 

Krajský súd dospel k rovnakému záveru ako správny orgán, že v prípade žiadateľky nemožno hovoriť 
ani o jednom z dôvodov pre udelenie azylu. Dôvody ňou uvádzané sa týkajú jej manžela a sama 
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uviedla, že nebola v krajine pôvodu nikdy trestne stíhaná, nemala problémy s políciou, nie je členom 
žiadnej politickej strany ani hnutia. V priebehu azylového konania neuviedla žiadne podstatné 
skutočnosti a nepredložila žiadne hodnoverné dokumenty, ktoré by potvrdzovali opodstatnenosť jej 
žiadosti. Ničím nepreukázala dôvodnú obavu z prenasledovania z politických dôvodov a preto krajský 
súd túto odvolaciu námietku považuje za nedôvodnú. Za nedôvodnú považoval krajský súd aj 
odvolaciu námietku, týkajúcu sa skutočnosti, že sa správny orgán nezaoberal zasahovaním vlády do 
výkonu štátnej moci, prípadne tým, či je v Ingušsku bežné, aby osoby ovplyvňujúce dôležité štátne 
záujmy boli pod tlakom prezidenta, či iných vysoko postavených osôb v krajine a či sa v Ingušsku 
bežne stáva, že príbuzní hľadaných osôb majú problémy so štátnymi orgánmi a s políciou. Tieto 
problémy sa však týkajú len jej manžela.  

 

→ NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY rozsudok krajského súdu ZMENIL TAK, ŽE 
ROZHODNUTIE SPRÁVNEHO ORGÁNU ZRUŠUJE A VEC MU VRACIA NA ĎALŠIE KONANIE. 

 

Žiadateľka v odvolaní proti rozsudku krajského súdu namietala, že krajský súd dospel na základe 
vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam a rozhodnutie súdu vychádzalo z 
nesprávneho právneho posúdenia veci. NSSR vyhodnotil tieto námietky ako dôvodné. Z obsahu 
administratívneho spisu vyplynulo, že žiadateľka po príchode na územie Slovenskej republiky spolu s 
manželom a dvoma maloletými deťmi požiadala o azyl v mene svojom a v mene svojich maloletých 
detí. Dôvody žiadosti o azyl odvodzovala od dôvodov svojho manžela, pre problémy ktorého sa 
rozhodli opustiť krajinu pôvodu a požiadať a medzinárodnú ochranu. Udelenie azylu žiadateľke a 
jej maloletým synom je logicky viazané na udelenie azylu jej manželovi, vzhľadom na to, že krajinu 
opustila s manželom a maloletými deťmi spoločne kvôli problémom svojho manžela. Správny orgán 
rozhodol o jej manželovi rozhodnutím v novembri 2013 tak, že mu nebol udelený azyl ani poskytnutá 
doplnková ochrana. Proti tomuto rozhodnutiu bol podaný opravný prostriedok, o ktorom rozhodol 
Krajský súd v Košiciach rozhodnutie správneho orgánu zrušené a vec mu bola vrátená na ďalšie 
konanie. Z uvedeného je teda zrejmé, že krajský súd rozhodol vo veci navrhovateľov dňa 5. marca 
2014 a vo veci manžela a žiadateľky až 26. marca 2014. Podľa názoru NSSR toto jeho rozhodnutie 
bolo predčasné. Krajský súd sa vo svojom rozsudku nezaoberal dôvodmi, prečo požiadal o azyl 
manžel navrhovateľky, a ktoré ona správnemu orgánu uviedla. Manželove problémy súviseli s jeho 
bratom, ktorý bol obvinený z napomáhania pri založení protištátnej ozbrojenej skupiny, a v prípade, 
že manželov brat nebol k dispozícii polícii, vyhrážali sa manželovi, že namiesto brata obvinia jeho. V 
tejto súvislosti bol zaistený na polícii a fyzicky napadnutý, pričom na postup polície sa sťažoval. 
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Okrem toho mal problémy aj v práci, bol konkurzným správcom spoločnosti Inguš Nafte Gasprom, 
kde naňho z najvyšším miest Ingušskej republiky vyvíjali nátlak, aby sa ako správca konkurznej 
podstaty dopustil ekonomickej trestnej činnosti. Odmietal to a v apríli 2013 sa vzdal svojej funkcie 
konkurzného správcu. V rámci nátlaku na pracovisku sa mu vyhrážali, že ho obvinia alebo z účasti na 
založení zločineckej skupiny alebo zo závažnej ekonomickej činnosti. Manžela by teda mohli po 
návrate uväzniť, obviniť a odsúdiť. Tieto dôvody sa nemôžu týkať iba manžela žiadateľky, ako to vo 
svojom rozsudku krajský súd uviedol, nakoľko ona, jej manžel a ich maloleté deti tvoria rodinu, 
ktorá spolu žije a spoločne vychováva maloleté deti. Je preto nevyhnutné pri preskúmavaní 
rozhodnutia týkajúceho sa žiadateľky a maloletých detí potrebné vychádzať z výsledku prieskumu 
rozhodnutia správneho orgánu týkajúceho sa manžela. I keď ide o dve samostatné konania, sú 
úzko prepojené. Je vysoko pravdepodobné, že ak by hrozilo nebezpečenstvo manželovi a otcovi 
maloletých detí, dotklo by sa to aj ostatných členov rodiny. Vzhľadom na to, že dôvody 
medzinárodnej ochrany v prípade žiadateľky a jej maloletých synov sa odvíjajú od dôvodov 
udelenia azylu manžela a otca maloletých detí krajský súd sa mal vo svojom rozsudku zaoberať aj 
týmito skutočnosťami, minimálne mal vyčkať na rozhodnutie týkajúce sa prieskumu rozhodnutia 
manžela.  

 

 

Rozsudok 10Sža/21/2014 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: 

SOMÁLSKO, VYHODNOTENIE BEZPEČNOSTNEJ SITUÁCIE V KRAJINE PÔVODU, BEZPEČNOSTNÁ 
SITUÁCIA NAVRÁTILCOV 

 

→ SPRÁVNY ORGÁN žiadateľovi zo Somálska v decembri 2013 NEPOSKYTOL DOPLNKOVÚ 
OCHRANU. 

 

Svoje rozhodnutie správny orgán odôvodnil tým, že voči žiadateľovi v Somálsku (kde nikdy nebol) a 
ani v Spojených arabských emirátoch (kde žil až do prvého odchodu na Slovensko ako somálsky 
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štátny občan) nikdy nebolo vedené trestné konanie, nebol väznený štátnymi orgánmi a nemal 
žiadne problémy so štátnymi orgánmi či neštátnymi pôvodcami. Podľa aktuálnych správ z krajiny 
pôvodu podrobne vyhodnotil bezpečnostnú situáciu v tejto krajine a osobitne i otázku bezpečnosti 
somálskych navrátilcov a dospel k právnemu záveru, že neexistuje objektívny predpoklad na 
poskytnutie doplnkovej ochrany a jednoznačne vylúčil reálnu hrozbu vážneho a individuálneho 
ohrozenia života alebo nedotknuteľnosti osoby z dôvodu svojvoľného násilia počas medzinárodného 
alebo vnútroštátneho ozbrojeného konfliktu.  

 

→ KRAJSKÝ SÚD v Bratislave rozhodnutie správneho orgánu POTVRDIL. 

 

K námietke nepreskúmateľnosti rozhodnutia pre jeho nezrozumiteľnosť alebo pre nedostatok 
dôvodov súd uviedol, že táto námietka nie je dôvodná, keďže správny orgán zrozumiteľným a 
logickým spôsobom odôvodnil svoje rozhodnutie a to vo vzťahu ku všetkým formám vážneho 
bezprávia. Správny orgán vyhodnocoval otázku, či civilná osoba vyhostená do tejto krajiny by zo 
samotného dôvodu svojej prítomnosti čelila reálnemu riziku vážneho a individuálneho ohrozenia. Súd 
tiež konštatoval, že pokiaľ žiadateľ poukazoval aj na skutočnosť, že v Somálsku nemá žiadne väzby 
a z uvedeného dôvodu považuje za nespravodlivé a neľudské nútiť ho k návratu do Somálska, tak 
takéto vyjadrenia nemožno podľa názoru súdu vo vzťahu k posudzovaniu splnenia podmienok 
poskytnutia doplnkovej ochrany zohľadniť. Správny orgán tiež prostredníctvom informácií o krajine 
pôvodu zisťoval celkovú bezpečnostnú situáciu v Somálsku a túto vyhodnocoval komplexne podľa 
regiónov (nielen so zameraním na hlavné mesto Mogadišo). Námietka nesprávneho právneho 
posúdenia veci podľa názoru súdu nie je tiež dôvodná. Žiadateľ túto svoju námietku jednak žiadnym 
spôsobom nezdôvodnil, jednak je nepochybné, že správny orgán podriadil zistený skutkový stav pod 
právnu normu, ktorá sa na vec vzťahuje.  

 

→ NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY rozsudok krajského súdu POTVRDIL. 

 

Z rozhodnutia o neposkytnutí doplnkovej ochrany je podľa NSSR zrejmé, aká je bezpečnostná situácia 
v krajine pôvodu. Je zrejmé, že po vnútroštátnom konflikte sa krajina masívne obnovuje a vracajú sa 
do nej tisíce pôvodných obyvateľov. Z tohto dôvodu ide o rozsiahlu obnovu, pri ktorej sa síce 
obnovujú aj staré väzby, klany a podobne, avšak vytvárajú sa vo veľkej miere i nové.  V takomto 
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prostredí pod medzinárodnou ochranou je vylúčené cielené vážne a individuálne ohrozenie života 
alebo nedotknuteľnosti osoby z dôvodu svojvoľného násilia počas medzinárodného alebo 
vnútroštátneho ozbrojeného konfliktu, ktorý už neexistuje, a ak áno, tak nie v masovej miere 
zachvacujúcej veľké a nekontrolované územie, a najmä nie územie v oblasti Mogadiša, odkiaľ 
žiadateľ pochádza.  

 

 

Rozsudok 1Sža/19/2014 

 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: 

ZASTAVENIE KONANIA, RES IUDICATA, PODSTATNÁ ZMENA SKUTKOVÉHO STAVU VECI, ROZKLAD, 
ŽALOBA O PRESKÚMANIE ZÁKONNOSTI ROZHODNUTIE SPRÁVNEHO ORGÁNU 

 

→ SPRÁVNY ORGÁN v prípade žiadateľa o azyl z Afganistanu v septembri 2011 ROZHODOL O 
ZASTAVENÍ KONANIA O UDELENIE AZYLU ALEBO O POSKYTNUTIE DOPLNKOVEJ OCHRANY PODĽA § 
19 ODS. 1 PÍSM. i) ZÁKONA O AZYLE. 

 

Správny orgán odôvodnil toto svoje rozhodnutie tým, že o neudelení azylu žiadateľovi už predtým 
právoplatne rozhodol a v aktuálnom konaní o udelenie azylu neuviedol žiadne nové skutočnosti, 
ktoré by poukazovali na podstatnú zmenu skutkového stavu. Dôvod, že je svedkom Jehovovým, a 
preto sa obáva možných sankcií v prípade návratu do krajiny pôvodu, nie je novou skutočnosťou, 
keďže bol predmetom prvej žiadosti o azyl žiadateľa. Ani to, že na podporu svojich dôvodov predložil 
fotky a video z krstu a video popravy neznámych ľudí, nie je možné hodnotiť ako novú skutočnosť 
podstatne meniacu skutkový stav veci. Aj v predchádzajúcom azylovom konaní mal správny orgán k 
dispozícii potvrdenie o krste vo forme čestného prehlásenia a fotky z krstu a s dôvodmi žiadosti sa 
vysporiadal.  
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Proti tomuto rozhodnutiu podal žiadateľ o azyl ROZKLAD, o ktorý však správny orgán ZAMIETOL A 
POTVRDIL NAPADNUTÉ ROZHODNUTIE. V odôvodnení tohto rozhodnutia uviedol, že žiadateľ uviedol 
tie isté dôvody a skutočnosti, ako v predchádzajúcom konaní o udelenie azylu.  Správny orgán tiež 
v rámci preskúmania podaného rozkladu dospel k záveru, že skutočnosť, že žiadateľ predložil v 
novom konaní doklady o konvertovaní, sama o sebe podstatným spôsobom nemení skutkový stav 
už zistený v predchádzajúcom právoplatne ukončenom azylovom konaní.   

 

→ KRAJSKÝ SÚD v Bratislave ZAMIETOL ŽALOBU žiadateľa o azyl, KTOROU SA DOMÁHAL 
PRESKÚMANIA ZÁKONNOSTI ROZHODNUTIA, ktorým bol zamietnutý rozklad proti rozhodnutiu 
Migračného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zastavení konania o udelenie azylu 
alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany na území Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 1 písm. i) 
zákona o azyle v znení neskorších predpisov.  

 

V odôvodnení svojho rozhodnutia krajský súd dospel k záveru, že napadnuté rozhodnutie je v súlade 
so zákonom, a preto je potrebné žalobu ako nedôvodnú zamietnuť. Súd tiež uviedol, že o žiadosti o 
udelenie azylu rozhodol prvostupňový správny orgán 13. apríla 2010 tak, že mu neudelil azyl a 
poskytol doplnkovú ochranu. Žalobca proti tomuto rozhodnutiu opravný prostriedok nepodal, stalo 
sa tak právoplatným a vykonateľným. Táto skutočnosť nemôže byť na ťarchu správneho orgánu, ale 
len samotného žiadateľa o azyl. Znova požiadal o udelenie azylu 8. júna 2011, pričom správny orgán 
o opätovných žiadostiach o udelenie azylu meritórne rozhodne iba v prípadoch, ak došlo k 
podstatnej zmene skutkového stavu, pričom žiadateľ musí tvrdiť, že došlo k podstatnej zmene 
skutkového stavu tak, že na rozdiel od skutkového stavu ku dňu vydania predchádzajúceho 
rozhodnutia, sú splnené hmotnoprávne podmienky udelenia azylu zákona o azyle. Súd poukázal na 
rozhodnutie Nejvyššího správního soudu Českej republiky  (9 Azs 5/2009 - 65 z 11. júla 2009), kde 
uviedol, „že inštitút opakovanej žiadosti o udelenie medzinárodnej ochrany neslúži k upresňovaniu či 
skutkovému doplňovaniu predchádzajúcej žiadosti (čo by koniec - koncov bolo potretím zákazu 
ďalšieho konania vo veci už právoplatne rozhodnutej). Jeho hlavným zmyslom a účelom je postihnúť 
prípady, kedy sa objavia také závažné skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť postavenie žiadateľa a 
ktoré tento nemohol nie vlastnou vinou počas predchádzajúceho konania uplatniť. Spravidla pritom 
môže ísť o také skutočnosti, ku ktorým došlo plynutím času, najmä o zmenu situácie v krajine pôvodu 
alebo zmenu pomerov vo vzťahu k osobe žiadateľa, napr. udelenie azylu matke neplnoletého 
žiadateľa atď.“  
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→ NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY rozsudok krajského súdu POTVRDIL. 

 

Súd uviedol, že z odôvodnenia rozhodnutia správneho orgánu je bez pochybností zrejmé, že sa 
dostatočne a riadne zaoberal dôvodom podania žiadosti o udelenie azylu - konvertovaním k 
náboženskej spoločnosti Svedkov Jehovových. Podrobne sa zaoberal skutočnosťou, že žalobca nemal 
pri jeho návrate do krajiny pôvodu v súvislosti s konvertovaním žiadne problémy. Poukázal ďalej na 
to, že vyznávanie Jehovizmu v Afganistane nie je protizákonné a hoci ústava Afganistanu uvádza 
Islam ako štátne náboženstvo, uvádza tiež, že nasledovníci iných náboženstiev môžu slobodne 
praktizovať svoju vieru a vykonávať svoje náboženské obrady v rámci obmedzení a ustanovení 
zákona. Dospel teda k záveru, že prvostupňový správny orgán jednoznačne preukázal, že sa v 
konaní o azyle už právoplatne rozhodlo o tom, že sa žiadateľovi neudeľuje azyl a na základe jeho 
výpovedí preukázal, že skutkový stav sa podstatne nezmenil.  

.  

 

 

Rozsudok 1Sža/16/2014 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: 

IRÁN, KONVERTOVANIE NA KRESŤANSTVO, HODNOTENIE SUBJEKTÍVNYCH VEDOMOSTÍ 
O NÁBOŽENSTVE ALEBO VIERE, NEODÔVODNENOSŤ POŽIADAVKY, ABY SA ŽIADATEĽ VZDAL 
VYKONÁVANIA NÁBOŽENSKÝCH ÚKONOV PO NÁVRATE DO KRAJINY PÔVODU 

 

→ SPRÁVNY ORGÁN žiadateľovi o azyl z Iránskej islamskej republiky novembri 2013 NEUDELIL 
AZYL A NEPOSKYTOL DOPLNKOVÚ OCHRANU. 
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Žiadateľ o azyl prvýkrát požiadal o udelenie azylu v roku 2009 (ako maloletý bez sprievodu). Ako 
dôvod uviedol obavu o svoj život pri návrate do krajiny pôvodu, čo špecifikoval tak, že počas 
ramadánu bol zadržaný náboženskou políciou, pričom bol na kauciu prepustený s tým, že sa to bude 
riešiť súdnou cestou, že ho obvinili rodičia kamarátky z mimomanželského pomeru a, že sa obáva z 
toho, že sa iránska polícia dozvie, že pri cestovaní po Európe použil falošný izraelský pas, za čo bol 
jeho kamarát odsúdený na 30 rokov. Správny orgán o tejto jeho žiadosti rozhodol tak, že mu 
NEUDELIL AZYL ANI NEPOSKYTOL DOPLNKOVÚ OCHRANU.  

 

Druhýkrát požiadal o udelenie azylu v roku 2010 z dôvodu prenasledovania zo strany štátnych 
orgánov Iránu pre nedodržiavanie moslimských tradícií v Iráne. Uviedol tiež, že konvertoval na 
kresťanskú vieru. V pohovoroch uviedol rovnaké dôvody ako pri prvej žiadosti a konvertovanie z 
islamu na katolícke kresťanstvo, za čo by mu pri návrate hrozila smrť. Správny orgán o tejto žiadosti 
o udelenie azylu rozhodol tak, že ZASTAVIL KONANIE. Proti rozhodnutiu bol podaný ROZKLAD.  
Napadnuté rozhodnutie správneho orgánu bolo ZRUŠENÉ A VEC BOLA VRÁTENÁ na nové 
prejednanie a rozhodnutie pred správnym orgánom. Správny orgán však dospel k záveru, že 
subjektívny pocit strachu pred možným trestom za mimomanželský pomer, nie je podložený 
objektívnym prvkom odôvodnenosti jeho strachu v zmysle Ženevského dohovoru. Pokiaľ ide o dôvod, 
obavy o život z dôvodu konvertovania z islamu na kresťanstvo, správny orgán uviedol, že samotné 
konvertovanie v Iráne nemá vo všeobecnosti za následok individuálne prenasledovanie štátom, ak 
konvertita rešpektuje absolútne oprávnenie moslimov na moc a nie je zapojený do misionárskej 
činnosti. Správny orgán zdôraznil, že v čase konvertovania v Iráne, ani v čase podania svojej druhej 
žiadosti o udelenie azylu, nebol schopný správne odpovedať ani na základné otázky, overujúce jeho 
vedomosti o kresťanstve a nedodržiaval ani kresťanské pravidlá. Správny orgán mu v marci 2011 
NEUDELIL AZYL ANI NEPOSKYTOL DOPLNKOVÚ OCHRANU.  

 

Proti rozhodnutiu podal žiadateľ o azyl OPRAVNÝ PROSTRIEDOK, o ktorom rozhodol Krajský súd v 
Košiciach tak, že ROZHODNUTIE SPRÁVNEHO ORGÁNU ZRUŠIL. Správny orgán sa po vrátení veci 
žiadosťou znova dôkladne zaoberal. I v tomto konaní dospel správny orgán k záveru, že žiadateľovo 
konvertovanie je účelové a neúprimné. Preto mu v auguste 2012 NEUDELIL AZYL A NEPOSKYTOL 
DOPLNKOVÚ OCHRANU.   
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Proti tomuto rozhodnutiu sa navrhovateľ odvolal a Krajský súd v Bratislave, ktorý v novembri 2012 
POTVRDIL ROZHODNUTIE SPRÁVNEHO ORGÁNU V ČASTI O NEUDELENÍ AZYLU A ZRUŠIL V ČASTI O 
NEPOSKYTNUTÍ DOPLNKOVEJ OCHRANY.  

 

Proti tomuto rozsudku sa žiadateľ odvolal, pričom NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
ROZSUDOK KRAJSKÉHO SÚDU ZMENIL TAK, ŽE ROZHODNUTIE MIGRAČNÉHO ÚRADU ZRUŠIL A VEC 
MU VRÁTIL NA ĎALŠIE KONANIE.  

 

Po vrátení veci NSSR správny orgán so žiadateľom realizoval ďalší doplňujúci pohovor, ktorý bol 
primárne zameraný na overenie, či žiadateľ po tom, čo na území SR konvertoval na kresťanstvo, čo 
je nespochybniteľný fakt, pretože počas konania predložil krstný list, žije svoj každodenný život v 
súlade s kresťanským vierovyznaním. Správny orgán dospel k záveru, že nežije v súlade s týmto 
novým vierovyznaním, aj keď mu v tom objektívne nič nebráni. Žiadateľ priznal správnemu orgánu, že 
do kostola veľmi nechodí a v poslednom období, čo sa zdržiava v Bratislave, nebol v kostole vôbec. 
Na ospravedlnenie uviedol, že nepozná ľudí v Bratislave, ktorí chodia do kostola a nepozná ani 
kostoly v Bratislave. Počas celej doby zdržiavania sa na území SR od roku 2009 bol iba dvakrát na 
svätej spovedi, aj to v čase pred a po podmienečnom krste v Košiciach. Ako podmienečne pokrstený 
gréckokatolík nevedel uviesť ani jedno meno duchovného tejto cirkvi. Do dnešného dňa nevie ani 
jednu kresťanskú modlitbu, pričom uviedol, že v podstate sa modlí vlastnými slovami. Nevedel 
správne uviesť ani jeden cirkevný, kresťanský sviatok, nevyhľadáva žiadnu kresťanskú komunitu. 
Skôr naopak, zdržiava sa v Bratislave, na ubytovni, ktorú vlastní albánsky moslim, ktorému s 
prevádzkovaním ubytovne podľa vlastný slov pomáha. Pretože z jeho ostatnej výpovede je zrejmé, že 
svoj každodenný život nežije v súlade s kresťanským vierovyznaním, neuviedol, že by pôsobil, resp. 
vyhľadával kresťanské komunity, nebolo možné požiadať o spoluprácu duchovných, kresťanské 
spolky a pod., na poskytnutie relevantných informácií o žiadateľovi.  Okrem toho správny orgán 
písomne požiadal duchovného, ktorý udelil menovanému sviatosti krstu o poskytnutie informácií, 
ohľadom duchovného života žiadateľa. Avšak ani predstavitelia cirkvi v písomnostiach nemohli 
potvrdiť úprimný záujem menovaného o kresťanskú vieru. Sú písané v duchu kresťanskej lásky k 
blížnemu. Z uvedeného možno vyvodiť jednoznačný záver, ako už niekoľkokrát v priebehu tohto 
konania bolo konštatované, že žiadateľ nepreukázal úprimnosť konvertovania. Svoju konverziu na 
kresťanskú vieru nenapĺňa svojim každodenným životom, ani žiadnymi inými skutkami. Konverziu 
žiadateľa naďalej považuje správny orgán za formálnu, neúprimnú a účelovú, s cieľom získať 
legalizáciu pobytu na území SR. Správny orgán zadovážil a do spisu založil aktuálne informácie o 
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všeobecnej situácii, ako aj situácii konvertitov v Iráne, z ktorých je zrejmé, že situácia v Iráne, od 
vydania predchádzajúceho rozhodnutia v prípade žiadosti o azyl menovaného, je v podstate 
nezmenená, hoci existujú náznaky zlepšenia všeobecnej politickej situácie v krajine. Žiadne zmeny 
nenastali ani v postavení konvertitov. Obyčajný konvertita teda viac-menej nebude čeliť 
prenasledovaniu, aktívny konvertita, pastor, šíriteľ viery alebo cirkevný vodca môže čeliť 
prenasledovaniu a rovnako tomu môže byť aj u obyčajného konvertitu s rizikovými faktormi. Aj pre 
ľudí, ktorí konvertujú na kresťanstvo, nie sú riziká tak vysoké, ak sa osoba správa diskrétne. Na druhej 
strane, ako náhle osoba začne obracať na vieru, vstúpi do novej skupiny ľudí, ktorá môže byť 
ohrozená. Osoba sa nestáva utečencom "sur place" automaticky iba tým, že by vykonala určitú 
činnosť. V žiadateľovom prípade správny orgán posudzoval, či jeho počínaním na území SR 
/konvertovanie/, nastali také skutočnosti, že by sa mohol opodstatnene obávať prenasledovania z 
náboženských dôvodov, čím by sa stal utečencom "sur place". Po komplexnom preskúmaní jeho 
prípadu a vyhodnotení situácie v krajine pôvodu dospel k záveru, že v Iráne mu ako konvertitovi 
nehrozí žiadna z foriem prenasledovania v zmysle zákona o azyle. Aj keď sa v konaní nezistili dôvody 
na udelenie azylu podľa § 8 a objektívne ani podľa § 10 zákona o azyle, správny orgán nepristúpil na 
udelenie azylu z humanitných dôvodov, aj keď sa tu žiadateľ zdržiava už od roku 2009, je mladý 
človek a plynulo ovláda slovenský jazyk. Jeho opakovanú žiadosť o azyl považuje za účelovú, s cieľom 
dosiahnutia legalizácie pobytu. 

 

→ KRAJSKÝ SÚD v Bratislave POTVRDIL rozhodnutie správneho orgánu.  

 

Žiadateľ namietal nepreskúmateľnosť rozhodnutia pre nedostatok dôvodov, ale podľa názoru 
krajského súdu názoru je táto námietka nedôvodná, keďže správny orgán v odôvodnení rozhodnutia 
dostatočným, zrozumiteľným a podrobným spôsobom opísal zistený stav veci, ako aj priebeh 
doterajšieho azylového konania. Opísal obsah vykonaného dokazovania, pohovorov vykonaných s 
navrhovateľom, ním predložené dôkazy, ako aj obsah informácií, ktoré získal o krajine pôvodu 
navrhovateľa vo vzťahu k ním prezentovanému dôvodu podanej žiadosti o azyl. Logickým a jasným 
spôsobom odôvodnil svoju právnu úvahu, na základe ktorej dospel k výrokom napadnutého 
rozhodnutia. K námietke rozporu zisteného stavu veci s obsahom spisu (správy o krajine jeho 
pôvodu, svedčiace o správaní sa iránskych orgánov ku konvertitom), krajský súd dospel k názoru, že 
ani táto námietka nie je dôvodná. Správny orgán opísal obsah jednotlivých žiadateľových prednesov, 
vykonaných v priebehu pohovorov, podobne tiež vyhodnotil ním predložené dôkazy a na strane 
druhej opísal obsah správ o krajine pôvodu. Skutočnosť, že správny orgán po vyhodnotení 
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vykonaného dokazovania dospel k názoru, že žiadateľ nesplnil predpoklady udelenia azylu, resp. 
poskytnutia doplnkovej ochrany nemôže znamenať, že napadnuté rozhodnutie je v rozpore s 
obsahom spisu. Námietku nesprávneho právneho posúdenia veci vyhodnotil krajský súd taktiež ako 
nedôvodnú.  

 

→ NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY rozsudok krajského súdu ZMENIL TAK, ŽE 
ROZHODNUTIE SPRÁVNEHO ORGÁNU ZRUŠUJE A VEC MU VRACIA NA ĎALŠIE KONANIE. 

 

NSSR v odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že zo spisového materiálu je zrejmé, že žiadateľ 
preukázateľne prijal kresťanskú vieru. Z porovnania jednotlivých pohovorov vyplýva, že jeho znalosti 
o kresťanstve sa do určitej miery prehlbovali. Ide o bežného veriaceho, a ako uviedol vo svojich 
podaniach, často majú aj bežní slovenskí veriaci značné medzery vo vedomostiach o svojom 
náboženstve, a nikto nepochybuje o tom, že ide o kresťanov. Ani rádoví kresťania nedodržiavajú 
všetky pravidlá katolíckej viery. Žiadateľ bol na území Slovenskej republiky pokrstený, je preto bez 
pochybností zrejmé, že sa kresťanom stal.  

 

NSSR poukázal aj na rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu Českej republiky zo dňa 19. augusta 
2004 publikovaného pod č. 903/2006 Sb., ako aj rozsudku č.k. 5 Azs 2/2013-26 z 29. mája 2014 podľa 
ktorého „je obtížné, ne-li nemožné stanovit jakákoliv měřítka hodnocení subjektivních znalostí 
člověka o náboženství nebo víře, na druhou stranu však lze jistou, alespoň minimální, povědomost 
o této víře od žadatele o mezinárodní ochranu, který tvrdí, že zastává určitá náboženská 
přesvědčení, o která opírá své azylově relevantní důvody, požadovat v těch případech a v tom 
rozsahu, které odpovídají osobním charakteristikám daného žadatele i charakteristikám prostředí, 
z něhož pochází." Nie je možné jednoznačne povedať, že by navrhovateľ určité vedomosti 
zodpovedajúce jeho vzdelaniu, jazykovému vybaveniu, kultúrnemu prostrediu odkiaľ pochádza a jeho 
skúsenostiam nepreukazoval. 

 

NSSR nie je takisto jasné, ako si môže byť správny orgán istý, že v Iráne sa o žiadateľovom 
konvertovaní nemôžu dozvedieť, a preto nebude mať po návrate do krajiny pôvodu žiadne problémy 
v súvislosti so svojim konvertovaním na kresťanstvo, navyše keď problémy s náboženskou políciou 
mal aj pred opustením krajiny pôvodu. Pokiaľ ide o materiály nachádzajúce sa v spisoch, použité v 
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predmetnom konaní, tieto nevylučujú nebezpečenstvo prenasledovania konvertitov. Problémy 
spravidla nemajú tí, ktoré svoju vieru nedávajú verejne najavo. Od žiadateľa o azyl či doplnkovú 
ochranu ale nie je možné žiadať, aby zabránil svojmu prenasledovaniu v krajine pôvodu tým, že sa 
vzdajú prejavov svojej viery. Vyplýva to aj z rozhodnutia Súdneho dvora C-71/11 a C-99/11 z 5. 
septembra 2012 „článok 2 písm. c) smernice treba vykladať v tom zmysle, že obava žiadateľa z 
prenasledovania je oprávnená vtedy, ak príslušné orgány s ohľadom na osobnú situáciu žiadateľa 
zastávajú názor, že je dôvodné sa domnievať, že po jeho návrate do jeho krajiny pôvodu bude 
vykonávať náboženské úkony, ktoré ho vystavia skutočnému riziku prenasledovania. Pri 
individuálnom posudzovaní žiadosti o získanie postavenia utečenca uvedené orgány od žiadateľa 
nemôžu odôvodnene požadovať, aby sa týchto svojich náboženských úkonov vzdal." 

 

 

Rozsudok 10Sža/28/2014 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: 

SÝRIA, ZÁNIK POVOLENIA NA POBYT NA ÚZEMÍ SR, NENASTÚPENIE NA VOJENSKÚ SLUŽBU 

 

→ SPRÁVNY ORGÁN žiadateľovi o azyl zo Sýrie vo februári 2014 NEUDELIL AZYL A POSKYTOL 
DOPLNKOVÚ OCHRANU. 

 

Žiadateľ požiadal o udelenie azylu po tom, čo mu bola zamietnutá žiadosť o obnovenie jeho 
povolenia na prechodný pobyt na území Slovenskej republiky za účelom štúdia. O udelenie azylu 
žiadal z dôvodu obavy o svoj život, nakoľko v Sýrii je nepokojná politická situácia a bol 
prenasledovaný zo strany štátnych bezpečnostných síl. Uviedol, že počas pobytu na Slovensku sa 
boli pýtať jeho rodičov ľudia z vojenského obranného spravodajstva, kde sa nachádza, pretože má 
nastúpiť na vojenskú službu. Taktiež uviedol, že jeho mesto teraz okupuje Al-Kaida a domov sa 
nemôže vrátiť, pretože každého, kto sa vráti z Európy berú ako neveriaceho. Tvrdil tiež, že 
bezpečnostné zložky po ňom pátrajú, pretože je na neho v Sýrii vydaný zatykač a, ak vstúpi na územie 
Sýrie má byť zatknutý. 
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 → KRAJSKÝ SÚD v Bratislave POTVRDIL rozhodnutie správneho orgánu.  

 

Podľa názoru krajského súdu správny orgán aplikujúc ustanovenia zákona o azyle, ako aj správneho 
poriadku zákonným a dostatočným spôsobom zistil stav veci. S poukazom na informácie získané 
priamo od žiadateľa vyhľadal a do spisu založil dostatok informácií o krajine pôvodu, pochádzajúce z 
rôznych zdrojov, ktoré boli obsahovo zamerané tak na konkrétne okolnosti prezentované žiadateľom, 
ako aj na všeobecnú bezpečnostnú situáciu v jeho domovskej krajine a v regióne jeho pôvodu. 
Podobne aj na problematiku návratov sýrskych repatriantov. K námietke týkajúcej sa rozporu 
zisteného stavu veci s obsahom spisu krajský súd uviedol, že táto námietka bola iba všeobecne 
deklarovaná a nie je dôvodná. Správny orgán na žiadnom mieste napadnutého rozhodnutia 
nekonštatoval dobrú, resp. uspokojivú situáciu v Sýrii a v zhode s vyhľadanými informáciami opísal aj 
situáciu v meste Rakka. Vyhodnotením zisteného stavu veci dospel k záveru, že existujú dôvody 
vážneho bezprávia, s ktorým by sa žiadateľ v prípade návratu mohol stretnúť, ktorá správna úvaha 
vyústila do poskytnutia doplnkovej ochrany navrhovateľovi ako jednej z foriem medzinárodnej 
ochrany. Krajský súd ďalej zhrnul, že žiadateľ požiadal o azyl z niekoľkých dôvodov  -  1) 
bezpečnostné zložky Sýrie po ňom pátrajú, 2) v Sýrii vládol diktátorský režim, 3) nebol mu povolený 
odklad vojenskej služby, 4) mesto Rakka je pod kontrolou teroristickej organizácie a 5) na Slovensku 
chce dokončiť vysokoškolské štúdium. K prvému dôvodu súd uviedol, že správne správny orgán tento 
dôvod vyhodnotil ako účelový a vykonštruovaný, žiadateľ ho nijako nepreukázal a s poukazom na to, 
ako ho žiadateľ opísal i nedôveryhodný. K druhému dôvodu súd uviedol, že aj tento správny orgán 
správne posúdil, keďže všeobecná politická situácia v krajine pôvodu žiadateľov o azyl sama osebe, 
teda bez ďalšieho existujúceho dôvodu nemôže byť dôvodom k udeleniu azylu. K tretiemu dôvodu 
bolo konštatované, že dôvodom odchodu zo Sýrie bolo výlučne štúdium na slovenskej vysokej škole a 
nie vyhnutie sa absolvovaniu povinnej vojenskej služby. Bez ohľadu na skutočnosť, či tvrdenia 
žiadateľa, týkajúce sa povolenia, či nepovolenia odkladu vojenskej služby sú alebo nie sú pravdivé, 
faktom je, že každý štát má právo upraviť si podmienky výkonu vojenskej služby, včítane jej 
obligatórnosti, ako aj legislatívne vymedziť okruh (druhy) porušenia týchto zákonných povinností, 
včítane prípadných trestných postihov. Ustanovenie § 8 zákona o azyle jednoznačne uvádza za 
splnenia, ktorých predpokladov sa azyl udelí. Žiadateľ môže mať obavy z prípadného postihu zato, 
že i napriek neudeleniu odkladu nástupu na vojenskú službu na túto službu nenastúpil, avšak aj 
prípadný postih nie je perzekúciou, ale iba sankciou za takéto konanie. Prípadná neprimeranosť 
hroziacej sankcie môže byť dôvodom na poskytnutie doplnkovej ochrany.  
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→ NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY rozsudok krajského súdu POTVRDIL.  

 

Súd v odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že sa stotožnil so závermi krajského súdu o tom, že 
súčasnú situáciu v krajine pôvodu žiadateľa o azyl dostatočne svojou ochranou pokrýva rozhodnutie 
správneho orgánu o poskytnutí doplnkovej ochrany.  

 

 

Rozsudok 10 Sža/5/2014 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: 

AFGNISTAN, ZLEPŠENIE BEZPEČNOSTNEJ SITUÁCIE V KRAJINE PÔVODU, PREDĹŽENIE DOPLNKOVEJ 
OCHRANY, AKTUÁLNOSŤ A RELEVANTNOSŤ INFORMÁCIÍ O KRAJINE PÔVODU, PRÍSLUŠNOSŤ 
K NÁRODNOSTNEJ MENŠINE, ZDRAVOTNÝ STAV ŽIADATEĽA O AZYL 

 

→ SPRÁVNY ORGÁN v prípade žiadateľa o azyl z Afganistanu v auguste 2013 rozhodol tak, že 
mu NEPREDĹŽIL DOPLNKOVÚ OCHRANU.  

 

Toto svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že podľa aktuálnych informácií možno podľa názoru 
správneho orgánu skonštatovať, že v Afganistane prebieha vnútroštátny konflikt medzi Afganskými 
národnými bezpečnostnými silami (ANSF) podporovanými medzinárodnými vojenskými silami a 
afganskými opozičnými silami na čele s Talibanom, ale bezpečnostná situácia sa v jednotlivých 
častiach krajiny líši a Kábul je považovaný za najbezpečnejšiu oblasť v Afganistane. 

 

→ KRAJSKÝ SÚD v Bratislave POTVRDIL rozhodnutie správneho orgánu.  
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→ NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY rozsudok krajského súdu zmenil tak, že 
ROZHODNUTIE SPRÁVNEHO ORGÁNU ZRUŠIL A VEC MU VRÁTIL NA ĎALŠIE KONANIE.  

 

V prerokúvanom prípade nebolo podľa názoru NSSR bez akýchkoľvek pochybností zistené, či v 
mieste pobytu žiadateľa o azyl je bezpečnostná situácia zodpovedajúca možnosti jeho bezpečného 
návratu a spätného usadenia sa. V spise správneho orgánu sú len správy týkajúce sa Kábulu a 
bezpečnostnej situácie v ňom, aj to nie aktuálne. Správny orgán sa nezaoberal otázkou, ako 
ovplyvňuje možnosť návratu do Afganistanu, zmietaného vnútorným konfliktom, pri ktorom umierajú 
aj nevinní civilisti, skutočnosť, že navrhovateľ je Hazarom – príslušníkom národnostnej menšiny. 
Správny orgán nevyhodnotil túto individuálnu situáciu žiadateľa prihliadnuc i na jeho zdravotné 
problémy a tieto odmietol  

len formálne s tvrdením, že nie sú dôvodom pre poskytnutie medzinárodnej ochrany. 

 

 

Rozsudok 1Sža/26/2014 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: 

ERITREA, SUDÁN, VYHÝBANIE SA VOJENSKEJ SLUŽBE, NEPRIMERANOSŤ TRESTU 

 

→ SPRÁVNY ORGÁN žiadateľovi o azyl z Eritrei vo februári 2014 NEUDELIL AZYL A POSKYTOL 
DOPLNKOVÚ OCHRANU.  

 

Ako dôvody žiadosti o azyl uviedol, že v Sudáne žil ako utečenec, nemohol sa voľne pohybovať, sú 
tam nepokoje, krajina je rozdelená a vedú sa tam rôzne konflikty, a keď ho kontrolovali policajti, 
musel ich podplatiť aby ho prepustili. Do domovskej krajiny sa vrátiť nemôže, nakoľko ušiel z 
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vojenskej služby a určite by mu hrozil nejaký trest. Pokiaľ ide o splnenie podmienok na udelenie 
azylu, tie podľa názoru správneho orgánu nesplnil. Správny orgán uviedol, že v Eritrei neprebieha 
žiaden medzinárodný ani vnútroštátny konflikt a nehrozí mu uloženie trestu smrti. Ak by bol ale 
žiadateľ o azyl vrátený do krajiny pôvodu, tak by mu za útek z vojenskej služby hrozilo trestné 
stíhanie. Vojenská služba je v Eritrei zneužitá, je možné ju predĺžiť na neurčitú dobu a často sa 
podieľa na nútenej práci v štátnych projektoch, vrátane výstavby ciest, či práce pre spoločnosti 
vlastnené a prevádzkované armádou alebo elitami vládnucej strany. Legálnym trestom za vyhýbanie 
sa vojenskej službe je síce dvojročný trest odňatia slobody, v praxi sú ale takého osoby trestané 
miestnymi veliteľmi bez súdu, právnej pomoci, či možnosti odvolania sa lebo inej nápravy. Formy 
trestu sa obvykle skladajú z mučenia a svojvoľného väznenia na dobu neurčitú.  

 

→ KRAJSKÝ SÚD v Bratislave POTVRDIL rozhodnutie správneho orgánu.  

 

Krajský súd konštatoval, že žiadateľ požiadal o azyl z dôvodov, že v Sudáne žil ako utečenec a nemal 
tu rovnaké práva ako štátni príslušníci Sudánu, ďalej z toho dôvodu, že po návrate do Eritrei bol 
bezdôvodne uväznený a umiestnený do vojenského tábora, odkiaľ utiekol po dvoch mesiacoch, za čo 
mu hrozí trest a z dôvodu, že v Eritrei prebiehajú rôzne nepokoje. K prvému dôvodu krajský súd 
uviedol, že žiadateľ je eritrejským štátnym príslušníkom a preto okolnosti, ku ktorým by aj došlo voči 
nemu v Sudáne nemôžu byť dôvodom pre udelenie azylu, pretože dôvody udelenia azylu sa viažu 
výlučne na krajinu pôvodu navrhovateľa, nie na iné krajiny. K druhému dôvodu krajský súd uviedol, 
že žiadateľ okrem svojho uväznenia v roku 2003 neprezentoval žiadne problémy s eritrejskými 
štátnymi orgánmi. Dôvodom jeho dezercie bola nevôľa bojovať, nie jeho politické presvedčenie. 
Eritrejské orgány síce trestajú nenastúpenie na vojenskú službu, či dezerciu neprimeraným a 
odsúdeniahodným spôsobom, túto skutočnosť však odporca zohľadnil poskytnutím doplnkovej 
ochrany. Iba samotné odmietnutie vojenskej služby nie je dôvodom k udeleniu azylu. Každý štát má 
právo upraviť aj povinnosť absolvovať vojenskú službu a právo stanovovať tresty za jej porušenie. K 
tretiemu dôvodu uviedol krajský súd toľko, že všeobecná bezpečnostná situácia v krajne pôvodu 
žiadateľov o azyle nie je dôvodom na udelenie azylu.  

 

→ NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY rozsudok krajského súdu POTVRDIL.   

 



 

 
 Liga za ľudské práva 
 Hurbanovo nám. 5, 
 811 03 Bratislava 
 

 
 
IČO: 31807968 / DIČ: 2022095471 
tel: +421-2-544 35 437 
fax: +421-2-546 42 439 
e-mail: hrl@hrl.sk 

                 

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného 
programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2014. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Liga za ľudské práva, o.z. 

 

NSSR zhodne s názorom krajského súdu dospel k záveru, že správny orgán zákonným a pre 
posúdenie žiadosti o udelenie dostatočným spôsobom zistil stav veci, ktorý nie je v rozpore o 
obsahom spisu, a zistený stav veci správne a dôvodne posúdil vo vzťahu k žiadosti o udelenie azylu. 
NSSR považoval za dôležité zdôrazniť, že azyl je výnimočný inštitút konštruovaný za účelom 
poskytnutia ochrany tomu, kto z dôvodov v zákone stanovených pociťuje oprávnenú obavu z 
prenasledovania v krajine, ktorej je občanom. Azyl ako právny inštitút nie je a nikdy nebol 
univerzálnym nástrojom pre poskytnutie ochrany pred bezprávím postihujúcim jednotlivca alebo 
celé skupiny obyvateľov. Dôvody poskytnutia azylu sú zákonom vymedzené pomerne úzko a 
nepokrývajú celú škálu porušenia ľudských práv a slobôd, ktoré sú tak v medzinárodnom ako aj vo 
vnútroštátnom kontexte uznávané. Inštitút azylu je aplikovateľný v obmedzenom rozsahu, a to len 
pre prenasledovanie zo zákonom stanovených dôvodov, kedy je týmto inštitútom chránená len 
existencia ľudskej bytosti a práva a slobody s ňou spojené.  

 

 

Bratislava, Február 2014 

Liga za ľudské práva 

JUDr. Nataša Just Hrnčárová 

 

 

 

 

 


