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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 
A. Všeobecná časť 

 
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) bol 

vypracovaný najmä z dôvodu transpozície článku 31 ods. 3 až 5 smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní 

a odnímaní medzinárodnej ochrany (prepracované znenie) [ďalej len „prepracovaná 

procedurálna smernica“]. Transpozíciou uvedených ustanovení, ktorých transpozičná lehota je 

do 20. júla 2018 sa v Slovenskej republike završuje druhá etapa budovania spoločného 

európskeho azylového systému. 

 

V rámci tejto druhej etapy bola do slovenského právneho poriadku transponovaná  

 zákonom č. 495/2013 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa 

menia a dopĺňajú niektoré zákony 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 (prepracované znenie) a   

 zákonom č. 131/2015 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa 

menia a dopĺňajú niektoré zákony smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2013/33/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa ustanovujú normy pre prijímanie žiadateľov 

o medzinárodnú ochranu (prepracované znenie) a prepracovaná procedurálna 

smernica s výnimkou článku 31 ods. 3 až 5. 

 

Návrh zákona v súvislosti s transpozíciou uvedených ustanovení prepracovanej 

procedurálnej smernice, potrebnou aktualizáciou niektorých ustanovení zákona č. 480/2002 

Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

a vzhľadom na poznatky a potreby aplikačnej praxe najmä  

- ustanovuje 6 mesačnú  lehotu na rozhodnutie v konaní o azyle a upravuje podmienky 

jej predĺženia,  

- zavádza možnosť prerušenia konania o udelenie azylu, ak vzhľadom na neistú situáciu 

v krajine pôvodu žiadateľa nemožno očakávať rozhodnutie v riadnych lehotách, 

- upravuje maximálnu možnú lehotu v trvaní 21 mesiacov na rozhodnutie v konaní 

o azyle, ak došlo k prerušeniu konania v súvislosti s neistou situáciou v krajine pôvodu 

žiadateľa, 

- rozširuje dôvody zániku azylu, ak azylant nadobudne štátne občianstvo iného 

členského štátu Európskej únie, alebo ak iný členský štát Európskej únie udelí 

azylantovi azyl z dôvodu prenasledovania,  

- ustanovuje nový dôvod na odňatie azylu, ktorý bol udelený z humanitných dôvodov 

alebo bol udelený na účel zlúčenia rodiny, ak azylantovi udelil pobyt bez časového 

obmedzenia iný štát ako jeho krajina pôvodu,    

- rozširuje dôvody zániku doplnkovej ochrany, ak cudzinec, ktorému sa poskytla 

doplnková ochrana na území Slovenskej republiky, nadobudne štátne občianstvo iného 

členského štátu Európskej únie, a tiež ak mu iný členský štát Európskej únie udelí azyl 

z dôvodu prenasledovania alebo doplnkovú ochranu z dôvodu vážneho bezprávia, 
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- ustanovuje nový dôvod na zrušenie doplnkovej ochrany, ktorá bola poskytnutá na účel 

zlúčenia rodiny, ak cudzincovi, ktorému sa poskytla doplnková ochrana udelil pobyt 

bez časového obmedzenia iný štát ako jeho krajina pôvodu,    

- v súvislosti s definíciou žiadateľa upresňuje relevantné ustanovenia upravujúce práva, 

povinnosti alebo iné kritéria tak, aby boli tieto viazané na trvanie statusu (postavenia) 

žiadateľa, a nie na trvanie, resp. skončenie konania o azyle,  

- ustanovuje oprávnenie žiadateľa zotrvať v pracovnoprávnom vzťahu aj počas 

rozhodovania súdu o priznaní odkladného účinku podľa § 23 ods. 6, atď. 

 

Návrh zákona nebude mať vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské 

prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu 

spoločnosti, ani vplyvy na služby verejnej správy pre občana.  

 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi 

a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a v súlade s právom 

Európskej únie.  

 

 


