.........................................................
Odtlaèok peèiatky ministerstva
Èíslo: ...................
FOTO

3,5 x 4,5 cm

DOTAZNÍK
iadate¾a o udelenie azylu

OSOBNÉ ÚDAJE IADATE¼A
1. Priezvisko:
Rodné priezvisko eny:
2. Meno(-á):
3. Pouívate (pouívali ste) iné mená, priezviská, prípadne prezývky?
 Áno
Aké sú/boli?
4. Dátum narodenia:
5. Miesto narodenia:
Okres/kraj:
tát:

6. tátna príslunos: (uvies vetky)
(a) terajia:
(b) predchádzajúca:
(c) iadna/bez tátnej príslunosti:
7. Národnos a etnický pôvod:
8. Náboenské vyznanie:

 Nie

9. Pohlavie:

 Mu

 ena

10. Materinský(-é) jazyk(-y):
Znalos iných jazykov:
11. Najvyie dosiahnuté vzdelanie:
12. Zamestnanie:
13. Miesto posledného trvalého pobytu v krajine pôvodu:
14. Výkon vojenskej sluby v krajine pôvodu alebo v inej krajine (kde, kedy a ako dlho):
OSOBNÉ ÚDAJE O RODINNÝCH PRÍSLUNÍKOCH
15. Otec:
Dátum narodenia:
Bydlisko:
Zamestnanie:
16. Matka:
Dátum narodenia:
Bydlisko:
Zamestnanie:
17. Súrodenci: (priezvisko, meno(-á), pohlavie, dátum narodenia, miesto narodenia,
bydlisko, zamestnanie)
18. Rodinný stav:  Slobodný(-á)
 Vdovec/vdova

 enatý/vydatá
 Rozvedený(-á)

 Druh/druka
19. Manel(-ka)/ druh (druka): (priezvisko, rodné meno, meno(-á), pohlavie, dátum narodenia, miesto
narodenia, bydlisko, zamestnanie)
20. Deti: (priezvisko, meno(-á), pohlavie, dátum narodenia, miesto narodenia, bydlisko)

MAJETKOVÉ POMERY IADATE¼A
21. Akými finanènými prostriedkami v súèasnosti disponujete:
22. Aký hnute¾ný a nehnute¾ný majetok vlastníte:
23. Dostávate finanènú alebo materiálnu pomoc od fyzickej osoby alebo právnickej osoby:
PREDCHÁDZAJÚCE AZYLOVÉ KONANIA
24. iadali ste u o udelenie azylu alebo o inú formu ochrany na území Slovenskej republiky alebo v inej
krajine?
 Áno
 Nie
Kedy a kde?
Bolo rozhodnuté o tejto iadosti?

 Nie

 Neviem

Kedy sa rozhodlo?

DOKLADY TOTONOSTI
25. Pas

 Áno

 Nie

Èíslo:
Vydaný dòa:
Kým:
Platný do:

26. Doklad nahrádzajúci pas
Èíslo:
Vydaný dòa:
Kým:
Platný do:

 Áno

 Nie

 Áno, iados bola zamietnutá

27. Iný doklad

 Áno

 Nie

Èíslo:
Vydaný dòa:
Kým:
Platný do:
28. Bez dokladov
(uveïte, èi mohli obsahova platné vízum alebo povolenie na pobyt, ak áno, uveïte vydávajúci
orgán a dátum vydania, ako aj dobu platnosti):
 Odiiel bez dokladov
 Doklady stratené (Kedy? Kde? Bola nahlásená ich strata? Komu?)
 Doklady ukradnuté (Kedy? Kde? Bola nahlásená ich kráde? Komu?)
 Iné dôvody (uveïte podrobne)
DOKLADY O POBYTE/VÍZA
29. Máte doklady o mieste pobytu/vízum pre Slovenskú republiku?
 Áno

 Nie

Typ dokladu
 Povolenie na pobyt

 Vstupné vízum

 Tranzitné vízum

Vydané dòa:
Kým:
Platné do:
30. Máte doklady o pobyte/vízum v inom èlenskom táte Európskej únie?
 Áno

 Nie

Ktorý tát?
Typ dokladu
 Povolenie na pobyt
Vydané dòa:
Kým:
Platné do:

 Vstupné vízum

 Tranzitné vízum

TRASA
31. Uveïte krajinu, v ktorej sa zaèala vaa cesta (krajina pôvodu alebo pobytu, kedy):
 Trasa z krajiny, kde sa zaèala cesta, po miesto vstupu na územie Slovenskej republiky:
 Dátumy a èasy cesty:
 Prechod hranice dòa:
 Na hraniènom priechode:
alebo
 Mimo hraniènej kontroly (nelegálny vstup):
 Pouité dopravné prostriedky:

 Verejná doprava (akou formou?)
 Vlastné vozidlo
 Iné prostriedky (aké?)

32. Aká je cie¾ová krajina vaej cesty?
33. Nadviazali ste poèas pobytu v zahranièí kontakt so zastupite¾ským úradom vaej krajiny?
34. Kedy a ako ste vstúpili na územie èlenského tátu Európskej únie?
 Na územie ktorého èlenského tátu Európskej únie ste vstúpili ako na prvé?
 Prekroèili ste hranicu na hraniènom priechode:

alebo
 Mimo hraniènej kontroly (nelegálne):
 Kedy:

POBYT V INOM ÈLENSKOM TÁTE EURÓPSKEJ ÚNIE

35. Zdriavali ste sa v inom èlenskom táte (tátoch) Európskej únie

 Áno

 Nie

 V ktorom táte alebo tátoch?
 Od  do:
 Miesto/presná adresa:
 Charakter pobytu:

 Legálny

 Nelegálny

 Doba platnosti povolenia na pobyt:
 Úèel pobytu:
ÚDAJE O RODINNÝCH PRÍSLUNÍKOCH IJÚCICH V ÈLENSKÝCH TÁTOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
36. Býva nejaký vá rodinný prísluník v niektorom z èlenských tátov Európskej únie?
 Áno

 Nie

 Meno rodinného prísluníka:
 Dátum narodenia:
 Rodinný stav:

 Príbuzenský vzah:

 Slobodný(-á)

 enatý/vydatá

 Vdovec/vdova

 Rozvedený(-á)

 Manel(-ka)

 Otec

 Matka

 Diea

 Brat

 Sestra

 Zákonný zástupca

 Iné (uveïte)

 Èlenský tát:
 Adresa v tomto táte:

 Forma pobytu:

 Uznaný azylant

 S trvalým pobytom

 iadate¾ o azyl

 Nelegálny

INÉ INFORMÁCIE O IADATE¼OVI

37. Bolo alebo je proti vám vedené trestné konanie? (kedy, kde, z akého dôvodu a s akým výsledkom)
38. Boli ste èlenom politickej strany, hnutia alebo inej organizácie (uveïte akej):

IADOS O UDELENIE AZYLU NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
39. Uveïte vetky dôvody, pre ktoré ste sa rozhodli poiada o udelenie azylu alebo o pokytnutie
doplnkovej ochrany na území Slovenskej republiky:
40. Uveïte mená, priezviská, dátumy narodenia a pohlavie vaich detí do 18 rokov, v mene ktorých
iadate o udelenie azylu alebo o pokytnutie doplnkovej ochrany:
41. Uveïte mená, priezviská, dátumy narodenia ïalích rodinných prísluníkov, ktorí vo svojom mene
iadajú o udelenie azylu alebo o pokytnutie doplnkovej ochrany zároveò s vami:
42. Existujú iné skutoènosti a dôkazy, o ktorých sa domnievate, e môu podpori dôvody vaej iadosti
o udelenie azylu alebo o pokytnutie doplnkovej ochrany:

VYHLÁSENIE
Bol/a som pouèený/á o svojich právach a povinnostiach poèas pobytu na území Slovenskej republiky vrátane práva zvoli si právneho zástupcu a obráti sa na Úrad Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre uteèencov (UNHCR) a o práve kontaktova sa s inými organizáciami zaoberajúcimi sa starostlivosou o azylantov.
Vyhlasujem, e otázkam uvedeným v dotazníku som rozumel/a a vetky skutoènosti, ktoré som poèas vstupného
pohovoru uviedol/a, sú pravdivé.
V ............................................. dòa ............................................

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

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

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

Podpis iadate¾a

Podpis tlmoèníka

Podpis povereného
zamestnanca ministerstva.

