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Abstrakt: Cieľom  tejto  práce  je  opísať  zakotvenie  práva  na  zlúčenie  rodiny  cudzincov  s doplnkovou  ochranou
v medzinárodnom práve, v práve európskej únie, ako i v slovenskej legislatíve a  upozorniť na  problematické ustanovenia
súčasnej slovenskej legislatívy a pozitívnu prax štátov v súvislosti so zlučovaním rodín cudzincov s doplnkovou ochranou.
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Rodina je všeobecne uznávaná ako základná jednotka spoločnosti, ktorá si vyžaduje plnú ochranu a podporu zo strany
spoločnosti a štátu (ods. 3 Všeobecnej deklarácie ľudských práv). Mnohé medzinárodné a regionálne dokumenty zakotvujú
právo na rešpektovanie rodinného a súkromného života, ktoré  zahŕňa nielen negatívnu povinnosť štátu zdržať sa konania,
ktoré by spôsobilo rozdelenie rodiny,  ale aj pozitívny záväzok prijať  účinné opatrenia  na zabezpečenie ich efektívnej
ochrany.1 Takýto pozitívny záväzok zahŕňa aj povinnosť prijať opatrenia, ktoré budú podporovať zlúčenie rozdelených
rodinných  príslušníkov,   ktorí  žijú  v  rozličných  krajinách.  Právo  na  zlúčenie  rodiny  je  tak  zahrnuté  v  práve  na
rešpektovanie rodinného a súkromného života.

Zlúčenie  rodiny  zahŕňa  prechod  štátneho  príslušníka  inej  krajiny  cez  hranice  suverénneho  štátu.  Hoci  štáty  musia
rešpektovať medzinárodné záväzky vo vzťahu k podpore  rodinného života, je vo výlučnej právomoci konkrétneho štátu
udeľovať  povolenie  na  vstup  a  na  pobyt  štátnym príslušníkom tretích krajín.  Napríklad  Európsky  dohovor  o  ochrane
ľudských práv a základných slobôd síce v čl. 8 ods. 1 ustanovuje povinnosť štátov rešpektovať právo na rodinný život
každého jednotlivca nachádzajúceho sa na jeho území, a to tak štátnych príslušníkov, ako aj cudzincov, avšak nasledujúci
ods. 2 uvedeného článku umožňuje štátom zamietnuť zlúčenie rodiny z presne vymedzených legitímnych dôvodov, akými
sú záujem národnej bezpečnosti, verejnej bezpečnosti, hospodárskeho blahobytu krajiny, predchádzania nepokojom alebo
zločinnosti, ochrana zdravia alebo morálky alebo ochrana práv a slobôd iných. Právo na zlúčenie rodiny tak nie je právom
absolútnym.

Právo na zlúčenie rodiny je na medzinárodnej úrovni výslovne zakotvené len v Dohovore o právach dieťaťa. V čl. 9 a 10
tohto Dohovoru je stanovené, že štáty, ktoré sú jeho zmluvnými stranami zabezpečia, aby dieťa nemohlo byť oddelené od
svojich rodičov proti ich vôli a že zmluvné štáty majú povinnosť posudzovať žiadosť dieťaťa alebo jeho rodičov o vstup
na územie štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru, alebo o jeho opustenie za účelom zlúčenia rodiny pozitívnym,
humánnym a urýchleným spôsobom. Taktiež dikcia Všeobecného komentára Výboru OSN pre práva dieťaťa v bode 66
explicitne uvádza právo na zlúčenie rodiny z dôvodu rešpektovania najlepšieho záujmu dieťaťa: "Ak sú vzťahy dieťaťa s
jeho rodičmi narušené migráciou (rodičov bez dieťaťa alebo dieťaťa bez rodičov), zachovanie rodinnej jednotky by malo
byť  zohľadnené  pri  posudzovaní  najlepšieho  záujmu  dieťaťa  pri  rozhodnutiach  týkajúcich  sa  zlúčenia  rodiny." 2

Domnievame sa teda, že princíp najlepšieho záujmu dieťa zakotvený v čl. 3 Dohovoru o právach dieťaťa, ako prvoradé
hľadisko  pri  akýchkoľvek  postupoch  týkajúcich  sa  detí,  zaväzuje  štáty  udeľovať  povolenie  na  vstup  a  pobyt  štátnym
príslušníkom tretích krajín, pokiaľ je to v najlepšom záujme dieťaťa, a tak tento princíp stojí nad suverenitou štátu pri
kontrole migračných tokov.

Právom na zlúčenie rodiny disponujú tak cudzinci,  ktorí sa na území Slovenskej republiky nachádzajú podľa zákona o
pobyte  cudzincov  (teda  oprávnene  alebo  bez  povolenia  na  pobyt),  ako  i  azylanti  a  osoby,  ktorým  bola  poskytnutá
doplnková ochrana v Slovenskej republike.

Na komunitárnej  úrovni  je  jedným z najvýznamnejších dokumentov upravujúcich právo na zlúčenie rodiny utečencov
Smernica  Európskeho  parlamentu  a  Rady  2011/95/EÚ  z  13.  decembra  2011  o  normách  pre  oprávnenie  štátnych
príslušníkov  tretej  krajiny  alebo  osôb  bez  štátneho  občianstva  mať  postavenie  medzinárodnej  ochrany,  o  jednotnom
postavení  utečencov  alebo  osôb  oprávnených  na  doplnkovú  ochranu  a  o  obsahu  poskytovanej  ochrany   (ďalej  len
„Kvalifikačná smernica“).

1 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. III. ÚS 331/09 zo 16.  decembra 2009
2 Všeobecný komentár č. 14 (2013) Výboru pre práva dieťaťa k určovaniu najlepšieho záujmu dieťaťa (článok 3 ods. 1)



Článok 23 ods. 1 a 2 Kvalifikačnej smernice ustanovuje, že členské štáty zaistia, aby sa zachovala celistvosť rodiny, avšak
oprávnenie požívať výhody  uvedené v  článkoch 24 až 34 sú  rodinní príslušníci príjemcu postavenia utečenca alebo
doplnkovej  ochrany,  ktorí  nie  sú  jednotlivo   oprávnení  na  takéto  postavenie,   oprávnení  požadovať v  súlade  s
vnútroštátnymi postupmi. Ustanovenie ods. 4 zakotvuje tzv. legitímne ciele, pre ktoré môžu byť vyššie uvedené výhody
obmedzené: "Bez ohľadu na odseky 1 a 2, členské štáty môžu odmietnuť, znížiť alebo stiahnuť výhody uvedené v tomto
dokumente z dôvodov vnútornej bezpečnosti alebo verejného poriadku".

V ustanovení ods. 18  Preambuly, Kvalifikačná smernica odkazuje na najlepší záujem dieťaťa definovanom v  Dohovore o
právach dieťaťa, podľa ktorého Pri posudzovaní najlepších záujmov dieťaťa by členské štáty mali riadne zohľadňovať
najmä zásadu celistvosti rodiny (...) Podľa nasledujúceho odseku 19 osobitnú pozornosť treba venovať najlepšiemu záujmu
dieťaťa. Taktiež ods. 38 Preambuly uvádza, že pri rozhodovaní o nárokoch na dávky podľa tejto smernice by členské štáty
mali náležite brať do úvahy najlepší záujem dieťaťa.

Právo na zlúčenie rodiny utečencov je na vnútroštátnej úrovni upravené v zákone č. 480/2002 Z.z. o azyle a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o azyle").

Zákon o azyle v § 2 písm. a) rozlišuje dva druhy medzinárodnej ochrany, a to azyl a doplnkovú ochranu.  Doplnková
ochrana je v § 2 písm. c) a f  )  vymedzená ako ochrana pred vážnym bezprávím v krajine pôvodu,  pričom "vážnym
bezprávím" sa v súlade s ods. 15 Kvalifikačnej smernice rozumie uloženie trestu smrti alebo jeho výkon, mučenie alebo
neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trest,  či vážne a individuálne ohrozenie života alebo nedotknuteľnosti
osoby z dôvodu svojvoľného násilia počas medzinárodného alebo vnútroštátneho ozbrojeného konfliktu.

Doplnková ochrana je podľa zákona  o azyle poskytovaná z dvoch dôvodov. Podľa ustanovenia §13a sa doplnková ochrana
poskytuje žiadateľovi o azyl, ak sú vážne dôvody domnievať sa, že by bol v prípade návratu do krajiny pôvodu vystavený
reálnej  hrozbe  vážneho  bezprávia, ak  tento  zákon  neustanovuje  inak. Ďalší  dôvod  poskytnutia  doplnkovej  ochrany
vymedzuje ustanovenie § 13b,  podľa ktorého sa doplnková ochrana poskytuje na účel zlúčenia rodiny s osobou, ktorej bola
poskytnutá doplnková ochrana. Teda v prvom prípade sa doplnková ochrana poskytuje osobe z dôvodu hrozby vážneho
bezprávia voči tejto osobe, zatiaľ čo v druhom prípade sa medzinárodná ochrana osoby odvíja od vzťahu k rodinnému
príslušníkovi  osoby,  ktorej  bola poskytnutá  doplnková  ochrana.  Totiž už len samotná  skutočnosť existencie  rodinných
väzieb utečenca  s jeho rodinou si vyžaduje ochranu,  tak ako to  stanovuje ods.  36 Preambuly Kvalifikačnej  smernice:
"Rodinní príslušníci sú už len z dôvodu svojho vzťahu k utečencovi obvykle zraniteľní, čo sa týka činov prenasledovania,
takým spôsobom, ktorý by mohol byť základom pre postavenie utečenca."

Zákonom vymedzená  skupina  rodinných  príslušníkov  cudzinca,   ktorému  bola  poskytnutá  doplnková  ochrana,  je  tak
oprávnená na zlúčenie rodiny s touto osobou, aj keď nespĺňa podmienky na poskytnutie doplnkovej ochrany z dôvodu
reálnej hrozby vážneho bezprávia v prípade návratu do krajiny pôvodu. Totiž poskytnutie takéhoto druhu medzinárodnej
ochrany má predovšetkým za cieľ chrániť celistvosť rodiny.

Zákon o azyle v ustanovení § 13b stanovuje podmienky, podľa ktorých je rodinným príslušníkom osoby s poskytnutou
doplnkovou ochranou, poskytnutá doplnková ochrana na účel zlúčenia rodiny.

Vzhľadom na rozdielnosť kultúr vo vnímaní koncepcie rodiny,  žiaden z medzinárodných,  či regionálnych dokumentov
zakotvujúcich právo na rešpektovanie rodinného a súkromného života, neobsahuje definíciu rodiny. Každá krajina si tak
vo svojom vnútroštátnom právnom  poriadku stanovuje, akého rodinného príslušníka bude považovať za oprávneného na
zlúčenie s cudzincom s doplnkovou ochranou.

V ustanovení  ods. 1 paragrafu 13b zákona o azyle je jednoznačne vymedzený okruh rodinných príslušníkov, ktorým je
poskytovaná doplnková ochrana na základe príbuzenstva. Doplnková ochrana sa poskytne:

a) manželovi cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana podľa § 13a, ak manželstvo trvá a trvalo aj v čase, keď
cudzinec odišiel z krajiny pôvodu a tento cudzinec so zlúčením vopred písomne súhlasí,

b) slobodným deťom cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana podľa § 13a, alebo osoby podľa písmena a) do 18
rokov ich veku alebo

c) rodičom slobodného cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana podľa § 13a, mladšieho ako 18 rokov alebo
osobe, ktorej bol zverený do osobnej starostlivosti,  ak s tým cudzinec, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, vopred
písomne súhlasí.



Hoci to zákon explicitne nestanovuje, vzhľadom na princíp najlepšieho záujmu dieťaťa stanovenom v čl. 3 Dohovoru o
právach dieťaťa, podľa ktorého pri všetkých akciách týkajúcich sa detí, či už podniknutých verejnými alebo súkromnými
inštitúciami sociálnej  starostlivosti,  súdmi,  správnymi orgánmi alebo zákonodarnými zbormi,  najlepšie  záujmy dieťaťa
musia byť  prvoradé,  môže byť  kategória  rodinných  príslušníkov  rozšírená aj  na  iné osoby.  Tak môže  byť  doplnková
ochrana poskytnutá i maloletým súrodencom osoby s doplnkovou ochranou.

Keďže neexistuje medzinárodná zhoda ani pri význame pojmu "manželstvo",  manželstvo osôb žiadajúcich o zlúčenie
môže byť síce platné v krajine pôvodu žiadateľov, Slovenská republika ho však nemusí  uznať. Je v právomoci každej
krajiny,  aké spolužitie  osôb uzná za manželstvo. Taktiež Kvalifikačná smernica v čl.  23 ods. 2 uvádza, že oprávnenie
požívať výhody  uvedené v článkoch 24 až 34 sú  rodinní  príslušníci  príjemcu postavenia utečenca alebo doplnkovej
ochrany,  ktorí  nie  sú  jednotlivo   oprávnení  na  takéto  postavenie,   oprávnení  požadovať v  súlade  s  vnútroštátnymi
postupmi. Taktiež  výhrada  verejného  poriadku  ustanovená  v  čl.  23  ods.  4  Kvalifikačnej  smernice  umožňuje  neuznať
manželstvo, ktoré by bolo v rozpore s princípmi slovenského rodinného práva. Napríklad nedôjde k zlúčeniu manželov,
pokiaľ by boli naplnené okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva kvalifikované v ustanoví § 9- 17 zákona č. 36/2005
Z.z.,  o  rodine,  ako  sú  napríklad  existencia  predchádzajúceho  manželstva,  manželstvo  uzavreté  medzi  predkami  a
potomkami, či medzi súrodencami, nedostatok veku na uzavretie manželstva a iné.

Keďže listiny vydané  štátnymi  orgánmi  v cudzine  musia  byť legalizované/superlegalizované,  aby mohli  na  Slovensku
vyvolávať právne účinky, nevyhnutnou podmienkou uznania platnosti manželstva je aj jeho registrácia na matrike alebo na
súde,  v  mieste,  kde  bolo  manželstvo  uzavreté,  a  opatrenie  listiny  potvrdzujúcej  uzavretie  manželstva  pečiatkami
príslušných  štátnych  orgánov.  Slovenská  republika  následne  overí  platnosť  takejto  listiny. Niektoré  formy manželstva
uzatvorené podľa islamského práva však nie sú uzatvárané verejne a taktiež nie sú evidované štátnymi orgánmi. Takéto
formy uzatvorenia manželstva Slovenská republika neuzná a týchto príbuzných nepovažuje za manželov v zmysle zákona o
azyle.

Častou prekážkou zlúčenia rodiny je podmienka trvania manželstva v čase, keď osoba, s ktorou sa chce manžel  zlúčiť,
opustila krajinu pôvodu. Nakoľko žiadatelia o azyl sa často premiestňujú a manželstvo môžu uzavrieť až po tom, čo odišli z
krajiny pôvodu, no napriek tomu ich spolužitie je trvalé a skutočné, takáto dikcia zákona je nevyhovujúca. Zákonodarca
mal  zrejme v úmysle  zabrániť  uzatváraniu fiktívnych  manželstiev  až na našom území  práve za úmyslom poskytnutia
doplnkovej ochrany na účel zlúčenia rodiny, no súčasné ustanovenie zákona je príliš reštriktívne.

Reštriktívny prístup je badateteľný aj v ustanovení § 13b  ods. 1  písm. b) a c) zákona o azyle, ktorý umožňuje zlúčenie
rodiny  len  pokiaľ  ide  o  maloleté  deti,  ktoré  neuzavreli  manželstvo.  Domnievame  sa,  že  takáto  definícia  rodinných
príslušníkov je príliš zužujúca, nakoľko nepovažovať takéto deti za súčasť pôvodnej rodiny, nemusí byť v ich najlepšom
záujme, ako napríklad v situácii,  keď maloleté deti nie sú v sprievode svojho manžela.  Domnievame sa, že by bolo na
mieste  transponovať čl.  38 Preambuly Kvalifikačnej  smernice,  ktorý stanovuje výnimku,  podľa ktorej môže dôjsť aj k
zlúčeniu  zosobášeného  maloletého  dieťaťa  s  cudzincom  s  poskytnutou  doplnkovou  ochranou: "Vo  výnimočných
prípadoch,  keď  blízky  príbuzný  osoby  s  postavením medzinárodnej  ochrany  je  zosobášená  maloletá  osoba,  ale  nie  v
sprievode  svojho  manžela  alebo  manželky,  môže  byť  v  najlepšom záujme  maloletej  osoby  ostať  so  svojou  pôvodnou
rodinou."

Ostatní rodinní príslušníci cudzinca s doplnkovou ochranou nemajú nárok na poskytnutie doplnkovej ochrany na základe
príbuzenstva. Týmto osobám môže byť udelený azyl podľa § 12 zákona o azyle alebo poskytnutá  doplnková ochrana
podľa §13a zákona o azyle po splnení zákonných podmienok.

Kvalifikačná smernica v čl. 19 Preambuly rozširuje kategóriu rodinných príslušníkov aj na závislých príbuzných, hlavne s
ohľadom na najlepší záujem dieťaťa: "Je potrebné rozšíriť pojem rodinných príslušníkov a zohľadniť rozličné osobitné
okolnosti týkajúce sa závislého postavenia a osobitnú pozornosť treba venovať najlepšiemu záujmu dieťaťa ." Taktiež
čl.  23 ods. 5 Kvalifikačnej smernice rozširuje okruh rodinných príslušníkov: „Členské štáty môžu rozhodnúť, že tento
článok (princíp zachovania celistvosti rodiny) sa uplatňuje tiež na ostatných blízkych príbuzných, ktorí žijú spolu ako
súčasť rodiny v čase opustenia krajiny pôvodu, a ktorí boli v tomto čase celkom alebo podstatne závislí od príjemcu
postavenia utečenca alebo doplnkovej  ochrany.“ Teda ak ide o  príbuzných  závislých  od pomoci  iných,  napríklad  z
dôvodu vysokého veku, tehotenstva, materstva, choroby, či z finančných alebo iných dôvodov,  Kvalifikačná smernica
umožňuje  zlúčenie  aj  so  širším okruhom rodinných  príslušníkov.  Vzhľadom na  odlišné  kultúrne  prostredia,  z  ktorých
žiadatelia o azyl pochádzajú a vzhľadom na rozdielne vnímanie pojmu rodina,  sa domnievame, že pre naplnenie cieľa
Kvalifikačnej smernice by bolo vhodné transponovať do slovenského právneho poriadku túto extenzívnu klauzulu.



Ustanovenie čl. 2 písm. j) Kvalifikačnej smernice taktiež umožňuje, aby sa kategória rodinných príslušníkov rozšírila o de
facto partnerské vzťahy,  pokiaľ je to takto upravené vo vnútroštátnych právnych predpisoch. Rodinný príslušník podľa
tohto ustanovenia predstavuje aj nezosobášeného partnera v stabilnom vzťahu tam, kde právo alebo vnútroštátne postupy
dotknutého  členského  štátu  zaobchádzajú  s  nezosobášenými  dvojicami  spôsobom  porovnateľným  so  zosobášenými
dvojicami podľa svojho práva týkajúceho sa štátnych príslušníkov tretej krajiny. Vzhľadom na rozdielne kultúrne predstavy
o  manželstve  a  partnerstve,  by bolo  vhodné  rozšíriť  definíciu  rodinného  príslušníka  aj  o  nezosobášeného  partnera  v
stabilnom vzťahu.

Osoby,  ktorým bola poskytnutá  doplnková ochrana  podľa ustanovenia § 13b zákona o azyle,  majú svoj  právny status
odvodený od cudzinca s poskytnutou doplnkovou ochranou podľa §13a, čo pre rodinného príslušníka predstavuje závažné
právne  následky.  Napríklad  nemôžu  ďalej  sprostredkovať  doplnkovú  ochranu  iným  rodinným  príslušníkom  a  taktiež
existencia ich medzinárodnej ochrany je závislá od existencie doplnkovej ochrany poskytnutej osobe, s ktorou sa zlúčili.
Totiž podľa ustanovenia § 15a ods. 2 zákona o azyle platí, že ak bola doplnková ochrana poskytnutá podľa § 13a zrušená,
nepredĺžená alebo zanikla podľa odseku 1 písm. c),  h) alebo písm. i),  táto ochrana zaniká aj cudzincovi,  ktorému sa
poskytla  na  účel  zlúčenia  rodiny. A tak ak majú rodinní  príslušníci  cudzinca  s  doplnkovou ochranou za to,  že  majú
samostatné dôvody na poskytnutie doplnkovej ochrany, môžu požiadať o autonómne posúdenie svojej žiadosti a môže im
byť poskytnutá doplnková ochrana podľa § 13a zákona o azyle. V praxi môže ísť napríklad o maloleté deti, ktorým bola
pôvodne poskytnutá doplnková ochrana z dôvodu zachovania celistvosti rodiny, ktoré by sa po dovŕšení dospelosti mohli
stať v krajine pôvodu autonómnym  terčom vážneho bezprávia z dôvodu všeobecného násilia v situácii medzinárodného
alebo vnútroštátneho ozbrojeného konfliktu,  alebo o bývalého manželského  partnera cudzinca s doplnkovou ochranou,
ktorý by po rozvode mohol  žiadať o autonómne  posúdenie  svojej  žiadosti.  Ustanovenie  § 15a ods.  4 stanovuje,  že v
prípade, ak sa  žiadateľovi poskytne doplnková ochrana podľa § 13a, zaniká doplnková ochrana podľa § 13b zákona o
azyle.

V ustanovení § 13b ods. 2 zákona o azyle je definované, že žiadatelia sa počas konania o udelenie azylu musia zdržiavať
na území Slovenskej republiky. Teda rodinný príslušník cudzinca s doplnkovou ochranou na Slovensku nemôže žiadať o
poskytnutie doplnkovej ochrany na účel zlúčenia rodiny v inom štáte, ako je Slovenská republika. Ak sa rodinný príslušník
cudzinca  s udelenou doplnkovou ochranou,  nachádza  mimo  územia  Slovenskej  republiky,  prvým krokom,  ktorý musí
spraviť, je podanie žiadosti o udelenie národného víza.

Podľa ustanovenia § 17 ods. 1 zákona č. 404/2011 Z.z., o pobyte cudzincov (ďalej len "zákon o pobyte cudzincov") si
žiadosť o udelenie národného víza podáva rodinný príslušník cudzinca s doplnkovou ochranou na zastupiteľskom úrade v
krajine pôvodu alebo v ktorej má pobyt, resp. v krajine, kde sa  nachádza zastupiteľstvo určené aj pre štátnych príslušníkov
krajiny pôvodu. Procedúra zlučovania rodiny sa tak skomplikuje, nakoľko rodinní príslušníci musia vynaložiť náklady na
cestovanie a na získanie víz do krajiny, kde sa nachádza príslušný zastupiteľský úrad.

Nevyhnutnou podmienkou na udelenie  národného víza  je predloženie dokumentácie  určenej  v ustanovení  §  17 ods. 3
zákona o pobyte cudzincov, a to platný cestovný doklad, doklad potvrdzujúci rodinný vzťah žiadateľa a doklad o závislosti,
ak sa vyžaduje. Ak rodinný príslušník cudzinca s doplnkovou ochranou nepredloží všetky doklady, žiadosť sa neprijme.
Táto  požiadavka  môže  predstavovať  značné  skomplikovanie  procesu  zlúčenia  rodiny.  Napríklad  Slovenská  republika
neuznáva somálske doklady,  vzhľadom na to,  že ich považuje z dôvodu kolapsu krajiny a neexistencie  zodpovedných
orgánov, ktoré by zaručovali správnosť údajov, za nedôveryhodné, a tak de facto dôjde k znemožneniu práva na zlúčenie
rodiny.

V prípade neexistencie, či neuznaní cestovného pasu Slovenskou republikou, je možné aplikovať ods. 10 § 17 Zákona o
pobyte cudzincov podľa ktorého na účely konania o udelení národného víza pre štátneho príslušníka tretej krajiny podľa §
15  ods.  2  sa  za  platný  cestovný  doklad  považuje  pas  alebo  iná  verejnú  listina,  ktorá  je  časovo  platná,  umožňuje
jednoznačnú identifikáciu  jeho držiteľa, nemá porušenú celistvosť a nie je poškodená tak, že zápisy v nej uvedené sú
nečitateľné. Ide napríklad o osobný doklad cudzinca,  ktorý pôvodne neslúži  na cestovné účely,  či náhradný cestovný
doklad cudzinca, ak takými disponuje. Národné vízum sa potom podľa § 17 ods. 6 zákona o pobyte cudzincov udelí na
osobitný formulár podľa Nariadenia Rady 333/2002 z 18. februára 2002 o jednotnom formáte formulárov na pripojenie
víza vydaného členskými štátmi osobám, ktoré sú držiteľmi cestovných dokladov, ktoré nie sú uznané štátom zostavujúcim
formulár.

Taktiež preukázanie rodinných väzieb často predstavuje veľký problém. Sú krajiny, kde sa doklady potvrdzujúce rodinný
vzťah nevydávajú, alebo sa takéto doklady vydané v tretích krajinách nepovažujú za vierohodné. Niektoré členské štáty EÚ
v  prípade  neexistencie  dokladov  potvrdzujúcich  rodinných  vzťah  alebo  v  prípade  ich  nedôveryhodnosti  aplikujú  iné



spôsoby overenia rodinných väzieb, ako napríklad testy DNA, svedectvá iných osôb, či vecné dôkazy, ako sú napríklad
rodinné  fotografie,  doklady  potvrdzujúce  spoločné  bydlisko,  spoluvlastníctvo  nehnuteľnosti  (domu,  pôdy  a  pod.).
Domnievame sa, že by bolo veľmi  prínosné, zahrnúť takéto  alternatívne overenie rodinného vzťahu aj do slovenského
právneho poriadku.

Proces zlúčenia rodiny môže skomplikovať aj samotná povaha národného víza. Národné vízum totiž povoľuje zdržiavať sa
len na území Slovenskej republiky. V prípade, že sa držiteľ národného víza bude počas svojej cesty na územie Slovenskej
republiky zdržiavať aj v inej krajine Schengenského priestoru, musí si vybaviť aj víza na vstup a pobyt v týchto krajinách.

Podľa ustanovenia § 15 ods. 2  a 3 zákona o pobyte cudzincov sa rodinnému príslušníkovi cudzinca, ktorému sa poskytla
doplnková ochrana  udelí národné vízum, ak neohrozuje bezpečnosť štátu alebo verejný poriadok, na nevyhnutný čas.
Napriek splneniu všetkých podmienok však na udelenie národného víza nie je právny nárok. V prípade jeho neudelenia
môže  však  rodinný  príslušník  cudzinca  s doplnkovou  ochranou  podať  voči  rozhodnutiu  o  neudelení  víza  opravný
prostriedok.

Máme za to, že by bolo nanajvýš praktické, keby mohol rodinný príslušník cudzinca s doplnkovou ochranou požiadať o
doplnkovú ochranu na účel zlúčenia rodiny priamo na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v krajine pôvodu alebo
na  zastupiteľskom úrade ktoréhokoľvek  štátu  Európskej  únie,  ak mu je  tento  zastupiteľský úrad prístupnejší,  nakoľko
proces udeľovania víz umožňujúcich vycestovanie do Slovenskej republiky, za účelom zlúčenia rodiny na našom území, je
často komplikovaný a  finančne a časovo náročný.

Použitá literatúra:
MITTELMANNOVÁ,  M.,  VOLANSKÁ,  M.,  TUŽINSKÁ,  H.:  Vybrané  práva  cudzincov  na  území  SR  a kultúrna
rozmanitosť. 1. vyd. Bratislava: Stimul, 2009. 108 s. ISBN 978-80-89236-76-3.
BARGEROVÁ,  Z.,  FAJNOROVÁ,  K.,  CHUDŽÍKOVÁ,  A.:  Stav  integrácie  cudzincov  s doplnkovou  ochranou  do
spoločnosti a návrhy odporúčaní pre tvorcov verejných politík. 1. vyd. Bratislava: Stimul, 2011. 105 s.
HUNGARIAN HELSINKI COMMITTEE: Family reunification of somali refugees-good practices of several EU member
states. [online].  [15.2.2015].  Dostupné  na  internete: http://helsinki.hu/wp-content/uploads/HHC-Famreun-of-Somalis-
2009.pdf

Kontaktné údaje:
Mgr. Markéta Vigašová
marketa.vigasova@gmail.com
Liga za ľudské práva
Hurbanovo námestie 5,
811 03 Bratislava, Slovenská republika

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora
a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2014 a Ligy za ľudské práva, ktorá iniciovala napísanie tohto článku.. Za obsah tohto dokumentu
je výlučne zodpovedná jeho autorka.


