
Od tla čok pe čiat ky zá chyt né ho tá bo ra

Čís lo: .................................................

                                                                                                                             F O T O

                                                                                                                          3,5 x 4,5 cm

D O T A Z N Í K

cu dzin ca žia da jú ce ho o pos kyt nu tie do čas né ho úto či ska

  1. Priez vis ko: 

  2. Meno: 

  3. Pred chá dza jú ce priez vis ká: 

  4. Po hla vie (muž/žena): 

  5. Dá tum na ro de nia: 

  6. Mies to a štát na ro de nia:

  7. Štát ne ob čian stvo: 

      a) pô vod né

      b) sú čas né (uveï te všet ky štát ne ob čian stva)

      c) bez štát nej prí sluš nos ti (uveï te dô vo dy)

  8. Ná rod nos� a et nic ký pô vod: 

  9. Ja zy ko vá zna los�:

      a) ma te rin ský ja zyk

      b) ïal šie ja zy ky a stu peň ich zna los ti

10. Ná bo žen ské vy zna nie: 

11. Uveï te do kla dy, kto rý mi mô že te pre u ká za� svo ju to tož nos�:

      a) ces tov ný do klad (pas, čís lo, plat nos� do) 

      b) iné do kla dy (druh, čís lo, plat nos� do)

12. Ro din ný stav: 

13. Meno, priez vis ko  a dá tum na ro de nia man že la/ky (rod né meno man žel ky): 

14. Po čet a mená osôb, ku kto rým máte vy ži vo va ciu po vin nos�: 



15. Uveï te mená, priez vis ká, dá tu my na ro de nia a po hla vie detí do 18 ro kov, v mene kto rých žia da te o pos kyt nu tie
do čas né ho úto či ska:      

16. Uveï te mená, priez vis ká a dá tu my na ro de nia ïal ších ro din ných prí sluš ní kov, kto rí vo svo jom mene žia da jú
o pos kyt nu tie do čas né ho úto či ska zá ro veň s vami:

17. Ostat ní čle no via ro di ny zdr žia va jú ci sa na úze mí Slo ven skej re pub li ky (meno, priez vis ko, dá tum na ro de nia a váš 
vz�ah k tým to oso bám): 

18. Ostat ní čle no via ro di ny zdr žia va jú ci sa mimo úze mia Slo ven skej re pub li ky (mies to ich po by tu a ostat né úda je
ako v bode 17): 

19. Uveï te mies to váš ho po sled né ho tr va lé ho po by tu za po sled ných 5 ro kov  pred prí cho dom do Slo ven skej re pub li -
ky (štát, mes to/obec, uli ca): 

20. Ke dy ste opus ti li svo ju kra ji nu: 

21. Opíš te vašu ces tu z kra ji ny, kto rú ste opus ti li, až po vstup do Slo ven skej re pub li ky (štá ty, dĺž ka po by tu v tých to
štá toch a spô sob pre pra vy): 

22. Zos ta li v kra ji ne, kto rú ste opus ti li, vám blíz ke oso by, voči kto rým máte zá väz ky: 

23. Kedy, kde a akým spô so bom ste vstú pi li na úze mie Slo ven skej re pub li ky:

V Y H L Á S E N I E 

Bol/a  som po u če ný/á o svo jich prá vach a po vin nos tiach počas po by tu na úze mí Slo ven skej re pub li ky, a to vrá ta ne
prá va zvo li� si práv ne ho zá stup cu a ob rá ti� sa  na Úrad vy so ké ho ko mi sá ra Or ga ni zá cie Spo je ných ná ro dov pre ute čen -
cov (UNHCR) a o prá ve kon tak to va� sa s iný mi  or ga ni zá cia mi za obe ra jú ci mi sa sta rost li vos �ou o od í den cov a azy lan tov.

Vy hla su jem, že otáz kam uve de ným v do taz ní ku som ro zu mel/a  a všet ky sku toč nos ti, kto ré  som uvie dol/a, sú prav di -
vé.

V ...............................................  dňa ........................................

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

      Pod pis cu dzin ca                 Pod pis tl moč ní ka               Pod pis po ve re né ho za mest nan ca mi nis ter stva
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