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ZASTUPOVANIE PRED MIGRAČNÝM ÚRADOM – ÚKONY PRÁVNIKA 

 
Všeobecné právne poradenstvo 
Právne poradenstvo možno poskytovať už pred konaním pohovoru, dokonca aj pred podaním 
samotnej žiadosti o azyl. Takéto poradenstvo možno poskytovať rôznymi formami, napr. osobnou 
konzultáciou, distribúciou informačných materiálov, skupinovými stretnutiami, vysvetľovaním 
poučenia Migračného úradu MV SR o právach a povinnostiach žiadateľa o azyl v azylovom konaní. 
Za účelom korektného a správneho poskytnutia právnych informácií, je potrebné využívať aj vhodné 
služby tlmočníka. Informačné materiály musia byť dostupné v jazyku, ktorému žiadatelia o azyl 
rozumejú, zároveň by mali byť štylizované v jednoduchom a laickom jazyku. 
 
 
Právne zastúpenie 
Právne zastúpenie vzniká na základe dohody o právnom zastúpení medzi žiadateľom o azyl – 
klientom a konkrétnym právnikom. Dohoda o právnom zastúpení nemusí mať písomnú podobu, 
alebo boli by vhodné, keby žiadateľom o azyl, ktorí nikdy doteraz takúto dohodu neuzatvárali, bol 
zrozumiteľne objasnený obsahu právneho vzťahu zastúpenia medzi Vami. Mali by porozumieť svojim 
oprávneniam ale aj povinnostiam plynúcim zo zastúpenia, ako aj rozumieť ako môžu takýto vzťah 
ukončiť. Dokumentom, ktorý preukazuje vzťah právneho zastúpenia vo vzťahu k tretím osobám, je 
plnomocenstvo. To musí mať písomnú podobu, podpisy na ňom však nemusia byť overené. 
Zastúpenie si môže žiadateľ o azyl dohodnúť s právnikom pre konkrétny úkon, napríklad na pohovor, 
alebo na nahliadnutie do spisu. Zastúpenie žiadateľa o azyl na pohovore neznamená, že sa žiadateľ o 
azyl nemusí pohovoru zúčastniť. Pri tomto úkone je totiž jeho osobná prítomnosť nevyhnutná. Môže 
však trvať na prítomnosti právneho zástupcu počas tohto úkonu, ak sa dohodol na zastúpení a 
informoval o tom Migračný úrad. V prípade úkonov, kde nie je osobná prítomnosť žiadateľa o azyl 
nevyhnutná, postačuje prítomnosť zástupcu.  
Zastúpenie môžu dohodnúť aj na celé konanie. Rozsah zastúpenia je daný obsahom dohody o 
zastúpení, resp. obsahom plnomocenstva. Zastúpenie na celé konanie sa týka konania pred 
Migračným úradom, pre konanie pred súdom je potrebná nová dohoda o zastúpení a nové 
plnomocenstvo. 
 
 
Príprava žiadateľa o azyl na vstupný pohovor 
Odporúčame, aby prvá konzultácia právnika a klienta – žiadateľa o azyl, prebehla ešte pred konaním 
vstupného pohovoru tak, aby sa právnik mohol oboznámiť s dôvodmi žiadosti o azyl a aby mohol 
klienta na pohovor zodpovedajúcim spôsobom pripraviť. Za účelom korektnej komunikácie 
odporúčame využívať služby tlmočníkov, a stručne písomne dokumentovať priebeh konzultácie 
s klientom.   
Podrobnosti o príprave na pohovor – pomôcka pre prípravu na pohovor. 
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V prípade, ak podľa Vášho uváženia, Vám a žiadateľovi o azyl určený termín konania vstupného 
pohovoru neposkytuje dostatočný časový priestor na prípravu, môžete požiadať o iný termín konania 
pohovoru. V prípade, ak podľa Vášho uváženia, Migračný úrad pohovor neprimerane odkladá, 
môžete im navrhnúť termín konania pohovoru a požiadať ich o súčinnosť.  
Osobná konzultácia pred konaním vstupného pohovoru Vám pomôže zistiť základné dôvody, pre 
ktoré Váš klient žiada o azyl. Vďaka Vášmu porozumeniu jeho príbehu mu môžete pomôcť upriamiť 
pozornosť na skutočnosti, ktoré je dôležité spomenúť a  vysvetliť na pohovore. Taktiež mu môžete 
pomôcť upozornením ho na rozpory, ktoré v jeho reprodukcii dôvodov žiadosti o azyl vznikajú.  
V rámci Vašej prípravy na pohovor si môžete pripraviť vlastné vyjadrenie k žiadosti o azyl Vášho 
klienta ako aj doplňujúce otázky a otázky nad rámec otázok stanovených v dotazníku, ktorý je 
prílohou zákona o azyle. 

 
 
Pohovor (vstupný, resp. ďalší pohovor)  
Počas pohovoru sa môžete vyjadriť k jednotlivým čiastkovým otázkam súvisiacim s priebehom 
pohovoru. Môžete sa vyjadriť k spôsobu a vhodnosti kladenia otázok, najmä ak by položené otázky 
boli sugestívne alebo kapciózne. Môžete navrhnúť doplňujúce otázky, ktoré by mali zamestnanca 
Migračného úradu, upriamiť na dôležité podrobnosti týkajúce sa žiadosti o azyl Vášho klienta.  
Zaujíma Vás tiež nezávislosť a kvalita tlmočenia, porozumenie tlmočníkovi na strane klienta,  
atmosféra na pohovore, spôsob vedenia pohovoru zamestnancom Migračného úradu, poskytnutie 
priestoru pre odstraňovanie rozporov, zohľadnenie zraniteľnosti alebo zdravotného stavu žiadateľa 
o azyl, opravy a úpravy písomného znenia zápisnice z pohovoru, dĺžka a načasovanie pohovoru.  
V prípade potreby sa vyjadrujete aj k otázke potreby konania ďalšieho pohovoru. Ďalší pohovor by 
mohol vhodným spôsobom umožniť odstránenie rozporov, vykonanie pohovoru iným zamestnancom 
Migračného úradu, ktorý ma príslušné skúsenosti a vzdelanie pre prácu so zraniteľnými žiadateľmi 
o azyl, vykonanie pohovoru so zamestnancom/tlmočníkom rovnakého pohlavia ako je žiadateľ o azyl, 
vykonanie pohovoru s tlmočníkom, ktorému žiadateľ o azyl rozumie.  
Zároveň sa môžete k pohovoru vyjadriť na záver, po skončení kladenia otázok. Písomnú zápisnicu 
z pohovoru podpisujete a na požiadanie získate Vašu kópiu.  

 
 
Nahliadanie do spisu 
Do spisu môžete nahliadnuť kedykoľvek v priebehu konania o azyle. V čase pred konaním vstupného 
pohovoru v spise ešte skutočne veľa nie je, ale mali by sa tam nachádzať aspoň základné informácie 
o krajine pôvodu a dokumentácia v súvislosti so vstupom do azylového konania. Aj z tejto 
dokumentácie, najmä z výpovedí žiadateľa o azyl, sa môžete dozvedieť dôležité informácie, ktoré 
tvoria skutkový stav prípadu.  
Obsah spisu tvoria dôkazy predložené žiadateľom o azyl o jeho totožnosti a na podporu jeho tvrdení 
súvisiacich so žiadosťou o azyl, ako aj dôkazy zhromaždené správnym orgánom. Migračný úrad 
zhromažďuje najmä výpovede žiadateľa o azyl pri vstupe do konania, ba ešte aj pred vstupom, 
v konaní o administratívnom vyhostení a zaistení, ale aj na vstupnom a prípadne ďalšom pohovore, 
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informácie o krajine pôvodu relevantné v konkrétnom prípade, odpovede na otázky zadané Odboru 
dokumentaristiky a zahraničných stykov MU MV SR, ako aj ďalšie relevantné dôkazy. 
Pri nahliadnutí do spisu si možno robiť fotokópie potrebných častí spisu. Je kľúčové, aby ste o obsahu 
spisu komunikovali s Vašim klientom, poskytli mu spätnú väzbu a získali jeho reakciu. 
Osobitným inštitútom je oboznámenie sa s podkladmi pred vydaním rozhodnutia, ktorý sa vykonáva 
tiež prostredníctvom nahliadnutia do spisu. Charakteristickou črtou tohto inštitútu je, že v tomto 
čase považuje správny orgán podklady zhromaždené v spise za dostatočné na to, aby mohol ustáliť 
skutkový stav a vydať rozhodnutie. Ako zástupca účastníka konania, t.j. žiadateľa o azyl, sa môžete po 
oboznámení sa so spisom a podkladmi rozhodnutia vyjadriť k jeho obsahu, navrhnúť jeho doplnenie 
alebo doplniť ďalšie dôkazné prostriedky. 
 
 
Dôkazné prostriedky 
Počas konania pred Migračným úradom sa môžete s klientom radiť o tom, aké dôkazné prostriedky 
by bolo možné na podporu jeho tvrdení obstarať. Migračnému úradu môžete navrhnúť takéto dôkazy 
vykonať alebo sa ich môžete pokúsiť obstarať a Migračnému úradu predložiť. 
Samostatne môžete na podporu žiadateľových tvrdení hľadať informácie o krajine pôvodu, pričom 
sledujete a vyhodnocujte tieto zdroje aj z pohľadu spoľahlivosti, relevantnosti, aktuálnosti 
a transparentnosti. 
 
 
Vyjadrenie/Stanovisko k žiadosti o azyl 
Po oboznámení sa s podkladmi pre vydanie rozhodnutia prostredníctvom nahliadnutia do spisu pred 
vydaním rozhodnutia, sa môžete v mene klienta vyjadriť k obsahu spisu. Vyjadriť sa môžete 
bezprostredne do zápisnice, alebo aj neskôr písomne po analýze informácií, ktoré sú obsahom spisu. 
Obsah Vášho vyjadrenia by mal smerovať k otázke splnenia povinnosti náležite zistiť skutkový stav, 
k zisteniu podstatných skutočností, k odstráneniu rozporov, k potrebe vykonať ďalšie dôkazy 
Obsah Vášho vyjadrenia stručne komunikujete žiadateľovi o azyl upokojujúcim spôsobom.  
 
Vyjadrenie k obsahu spisu možno spojiť s Vašim vyjadrením k žiadosti o azyl, ktorým ponúknete svoju 
právnu analýzu a právnu kvalifikáciu prípadu. Ponúknete podpornú argumentáciu, prečo by 
žiadateľovi o azyl mal byť udelený azyl alebo poskytnutá doplnková ochrana.  
 
 
Doručenie rozhodnutia 
Pokiaľ si Vás žiadateľ o azyl zvolil ako zástupcu na celé konanie, rozhodnutie v konaní o azyl sa 
doručuje len Vám. Zodpovednosť za oznámenie rozhodnutia účastníkovi konania prechádza de facto 
na Vás, preto je potrebné, aby ste zabezpečili dôsledné oboznámenie žiadateľa o azyl s výsledkom 
konania, najmä ak ide o neúspešný prípad, ako aj s možnosťou podať opravný prostriedok. Za týmto 
účelom bude potrebné zabezpečiť služby tlmočníka. Počas osobnej konzultácie by ste si mali ujasniť, 
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či klient bude chcieť opravný prostriedok využiť, a či jeho využitie je dôvodné, ako aj sa dohodnúť na 
pokračovaní alebo nepokračovaní právneho zastúpenia.  
V prípade, že chcete pokračovať v zastupovaní žiadateľa o azyl v konaní pred súdom, majte na zreteli, 
že podľa Občianskeho súdneho poriadku je možné zastúpenie len advokátom. Ak sa rozhodnete 
nepokračovať v právnom zastúpení, poučte klienta o možnosti kontaktovať Centrum právnej pomoci, 
resp.  mu pomôžte vyplniť formulár žiadosti o poskytnutie právnej pomoci a kontaktovať Centrum 
právnej pomoci. Taktiež mu môžete navrhnúť/odporučiť advokáta, ktorý by súhlasil s ustanovením zo 
strany Centra a prevzal by prípad „pro bono“. 
 

Február 2014 

Liga za ľudské práva 

Mgr. Barbora Meššová 


