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

Odtlačok pečiatky záchytného tábora

Číslo: .................................................

                                                                                                                               F O T O

          

                                                                                                                          3,5 x 4,5 cm

D O T A Z N Í K

žiadate¾a o udelenie azylu

1. Priezvisko: 

2. Meno: 

3. Predchádzajúce priezviská: 

4. Pohlavie (muž/žena): 

5. Dátum narodenia: 

6. Miesto a štát narodenia:

7. Štátne občianstvo: 

a) pôvodné

b) súčasné (uveïte všetky štátne občianstva)

c) bez štátnej príslušnosti (uveïte dôvody)

8. Národnos� (etnická príslušnos�): 

9. Jazyková znalos�:

a) rodný jazyk

b) ïalšie jazyky a stupeň ich znalosti

10. Náboženské vyznanie: 

11. Uveïte doklady, ktorými môžete preukáza� svoju totožnos�:

a) cestovný doklad (pas, číslo, platnos� do)

b) iné doklady (druh, číslo, platnos� do)

12. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:
Doklady o vzdelaní:

13. Zamestnanie: 

a) odborné predpoklady na výkon povolania

b) doterajšie pracovné zaradenia (trvajúce dlhšie ako 1 rok)
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14. Výkon základnej vojenskej služby (kde, kedy a ako dlho):

15. Rodinný stav: 

16. Meno, priezvisko  a dátum narodenia manžela/ky (rodné meno manželky): 

17. Počet a mená osôb, ku ktorým máte vyživovaciu povinnos�: 

18. Uveïte mená, priezviská, dátumy narodenia a pohlavie detí do 18 rokov, v mene ktorých žiadate o udelenie
azylu:

19. Uveïte mená, priezviská a dátumy narodenia ïalších rodinných príslušníkov, ktorí vo svojom mene žiadajú
o udelenie azylu zároveň s vami:

20. Ostatní členovia rodiny zdržiavajúci sa na území Slovenskej republiky (meno, priezvisko, dátum narodenia
a váš vz�ah k týmto osobám): 

21. Ostatní členovia rodiny zdržiavajúci sa mimo územia Slovenskej republiky (miesto ich pobytu a ostatné údaje
ako v bode 22): 

22. Uveïte príbuzných alebo známych, s pomocou ktorých počítate počas pobytu v Slovenskej republike (mená,
priezviská a adresy ich pobytu): 

23. Uveïte miesto vášho posledného trvalého pobytu za posledných pä� rokov  pred príchodom do Slovenskej
republiky (štát, mesto/obec, ulica): 

24.  a) Akými finančnými prostriedkami v súčasnosti disponujete (výška a mena): 

b) Aký hnute¾ný a nehnute¾ný majetok vlastníte a kde:

25. Dostávate finančnú alebo materiálnu pomoc od fyzickej osoby alebo právnickej osoby (akú a od koho): 

26. Kedy  ste opustili svoju krajinu: 

27. Uveïte, kedy a kde ste sa zdržiavali od opustenia svojej krajiny až do príchodu do Slovenskej republiky:

28. Opíšte vašu cestu z krajiny, ktorú ste opustili, až po vstup do Slovenskej republiky (štáty, dĺžka pobytu v týchto
štátoch a spôsob prepravy): 

29. Zostali v krajine, ktorú ste opustili, vám blízke osoby, ku ktorým máte záväzky: 

30. Kedy, kde a akým spôsobom ste vstúpili na územie Slovenskej republiky:

31. Kedy a akým spôsobom ste sa dopravili do záchytného tábora: 

32. Aká je vaša cie¾ová krajina: 

33. Uveïte, či ste už boli v Slovenskej republike, kedy a s akým cie¾om:  

34. Nadviazali ste počas pobytu v cudzine kontakt so zastupite¾ským úradom vašej krajiny (kedy, kde a z akého
dôvodu): 

35. Žiadali ste už niekedy o udelenie  azylu alebo o poskytnutie inej formy ochrany pred prenasledovaním (kedy,
kde  a s akým výsledkom): 

36. Uveïte, či bolo alebo je proti vám vedené trestné konanie (kedy, kde, z akého dôvodu a s akým výsledkom):

37. Boli ste a  ste členom politickej strany, hnutia  alebo inej organizácie (uveïte akej): 

38. Uveïte všetky dôvody, pre ktoré ste sa rozhodli požiada� o udelenie azylu v Slovenskej republike:

39. Uveïte iné skutočnosti a predložte všetky doklady, o ktorých sa domnievate, že môžu podpori� dôvody vašej
žiadosti o udelenie azylu: 
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V Y H L Á S E N I E

Bol/a som poučený/á o svojich právach a povinnostiach počas pobytu na území Slovenskej republiky, a to
vrátane práva zvoli� si právneho zástupcu a obráti� sa  na Úrad vysokého komisára Organizácie Spojených národov
pre utečencov (UNHCR) a o práve kontaktova� sa s inými  organizáciami zaoberajúcimi sa starostlivos�ou o azy-
lantov.

Vyhlasujem, že otázkam uvedeným v dotazníku som rozumel/a a všetky skutočnosti, ktoré som uviedol/a, sú
pravdivé.

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

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

   Podpis žiadate¾a                 Podpis tlmočníka                      Podpis povereného zamestnanca ministerstva
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