
Súd:     Najvyšší správny súd SR 

Spisová značka:   1Sak/10/2022 

Identifikačné číslo spisu:  1021201747 

Dátum vydania rozhodnutia:  28. júna 2022 

Meno a priezvisko:   JUDr. Jana Hatalová 

Funkcia:    predsedníčka senátu 

ECLI:     ECLI:SK:NSSSR:2022:1021201747.1 

 

 

 

 

 

ROZSUDOK 
 

 

 

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany 

Hatalovej, PhD. (sudca spravodajca) a členov senátu JUDr. Mariána Fečíka a JUDr. Kataríny 

Cangárovej, PhD., LL.M, v právnej veci sťažovateľa (pôv. žalobcu): J. F., nar. X.X.XXXX, štátny 

občan Sýrskej arabskej republiky, arabskej národnosti, islamského vierovyznania, č. cestovného 

dokladu I., trvale bytom G., časť L., M., evidenčne na Slovensku Pobytový tábor Rohovce, 930 30 

Rohovce, t.č. na dlhodobej priepustke E. X, XXX XX Z., právne zastúpený Slovenskou humanitnou 

radou, so sídlom Budyšínska 1, 831 03 Bratislava, proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej 

republiky, Migračný úrad, so sídlom Pivonková 6, 812 72 Bratislava, v konaní o preskúmanie 

zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. ČAS: MU-PO-121-33/2020-Ž, zo dňa 25. augusta 2021, o 

kasačnej sťažnosti žalobcu proti právoplatnému rozsudku Krajského súdu v Bratislave č. k. 

8Saz/4/2021-54 zo dňa 19. januára 2022, takto  

 

 

 

 

 

r o z h o d o l : 

 

 

 Najvyšší správny súd Slovenskej republiky kasačnú sťažnosť z a m i e t a.  

 

Účastníkom nárok na náhradu trov kasačného konania n e p r i z n á v a. 

 

 

 

 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

 

 I. 

Priebeh a výsledky administratívneho konania 

 

1. Žalovaný rozhodnutím č. ČAS: MU-PO-121-33/2020-Ž zo dňa 25. augusta 2021 podľa § 13 ods. 1 

zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle neudelil azyl žalobcovi a súčasne podľa § 13a a § 20 ods. 4 zákona o 

azyle poskytol žalobcovi doplnkovú ochranu na dobu jedného roka odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti tohto rozhodnutia V odôvodnení poukázal na jeho žiadosť o udelenie azylu alebo 

poskytnutie doplnkovej ochrany zo dňa 18.06.2020 z dôvodu obavy o svoj život, nakoľko počas 



pobytu na Slovensku obdržal povolávací rozkaz na nástup do zálohy do sýrskej armády, v bojoch na 

hraniciach s Tureckom. Vo vstupnom pohovore dňa 23.07.2020 žalobca uviedol, že z krajiny pôvodu 

odišiel v novembri 2019, na území SR žije dlhodobo, o povolávacom rozkaze do armády sa dozvedel 

od manželky a rozhodol sa, že do Sýrie, ktorú opustil letecky, na vlastný cestovný pas, ktorý si vybavil 

bez problémov sa už nevráti a žiadosťou o azyl zlegalizuje svoj pobyt na území SR. Migračný úrad po 

vyhodnotení jeho žiadosti dospel k záveru, že vyhýbanie sa vojenskej službe, nie je azylovo 

relevantným dôvodom. Vo vzťahu k udeleniu doplnkovej ochrany pri posudzovaní vážnej ujmy vo 

forme mučenia alebo neľudského zaobchádzania v súvislosti s výkonom trestu za nenastúpenie na 

vojenskú službu, prípadne za opustenie krajiny (viazaný právnym názorom Krajského súdu v 

Bratislave, vysloveným v rozsudku č.k. 4SaZ/l/2021-73 z 29.04.2021), svoj prvotný záver o neudelení 

doplnkovej ochrany (rozhodnutie č. ČAS:MU-PO-121-16/2020-Ž z 30.11.2020) prehodnotil a uzavrel, 

že vzhľadom na možnú hrozbu mučenia alebo neľudského zaobchádzania by žalobca mohol byť 

vystavený reálnej hrozbe vážneho bezprávia v zmysle zákona o azyle.  

 

II. 

Konanie na krajskom súde 

 

2. Včas podanou správnou žalobou zo dňa 20.10.2021 sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia 

žalovaného a vrátenia veci žalovanému na ďalšie konanie a rozhodnutie. Žalobca uviedol, že nesúhlasí 

s rozhodnutím žalovaného v časti neudelenia azylu a považuje ho v tejto časti za nezákonné a 

nesprávne. Má za to, že rozhodnutie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci v zmysle § 191 

ods. 1 písm. c) zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (S.s.p.).  

3. V správnej žalobe žalobca uviedol, že nesprávne právne posúdenie vidí v: 

- nesprávnej interpretácii informácií uvedených v príručke Európskeho podporného úradu pre azyl 

(ďalej aj „EASO“) zo septembra 2020, v zmysle, že prisudzovanie politického názoru osobám 

vyhýbajúcim sa vojenskej službe je potrebné skúmať v kontexte s aktivitami, ktoré posudzovaná osoba 

vykonávala. Musí byť teda preukázané, že daná osoba disponuje takými ideologickými črtami, 

ktorými sa odlišuje od ideológie osoby alebo skupiny osôb, ktorá mu takýto názor pripisuje, čo u 

žalobcu preukázané nebolo a teda nemožno konštatovať, že by mu vládny režim mohol nejaký 

politický názor pripisovať;  

- takéto posúdenie, aby sa od osôb vyhýbajúcich sa vojenskej službe vyžadovali ďalšie činnosti, je 

podľa žalobcu nelogické, nakoľko práve odmietnutie nastúpiť do armády je aktom, pre ktorý ich 

sýrska vláda považuje za politických oponentov, a teda pre prípad návratu do krajiny pôvodu má 

opodstatnené obavy z prenasledovania; 

- žalovaný sa pri skúmaní, či boli naplnené kritériá prenasledovania sústredil na výšku a primeranosť 

trestu, ktorý by mu mohol byť uložený z dôvodu vyhýbania sa vojenskej službe, opomenul však ďalšie 

druhy konaní a opatrení, ktoré môžu napĺňať definičné znaky prenasledovania (§ 2 písm. d) bod 5 

zákona o azyle).  

- relevantné právne a mimoprávne dokumenty pochádzajúce z rôznych zdrojov, opakovane 

potvrdzujú, že ozbrojené sily sýrskeho režimu sa dopúšťali a naďalej sa dopúšťajú zločinov podľa 

medzinárodného práva, vrátane vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti. Toto podporil 

uznesením Európskeho parlamentu zo dňa 11.03.2021 o sýrskom konflikte - 10 rokov po povstaní 

[2021/2576(RSP)], ktoré hrubé porušovanie ľudských práv a medzinárodného humanitného práva 

nielen sýrskym režimom, sumarizuje, čo však žalovaný v napadnutom rozhodnutí nezohľadnil.  

 

4. Krajský súd preskúmal rozhodnutie žalovaného a jeho postup pri neformálnom posudzovaní žaloby 

(§ 206 a nasl. S.s.p.) dospel k záveru, že argumentácia žalobcu a správna žaloba nie je dôvodná a je 

potrebné ju podľa § 219 S.s.p zamietnuť z nasledujúcich dôvodov: 

- Krajský súd mal z obsahu administratívneho spisu preukázané, že žalobca nikdy nebol členom ani 

podporovateľom žiadnej politickej strany, organizácie alebo hnutia, nikdy nebol trestne stíhaný, 

nedopustil sa žiadneho trestného činu, nebol odsúdený, nevedie sa voči nemu žiadne trestné konanie a 

v krajine pôvodu nemal ani žiadne problémy s bezpečnostnými alebo inými zložkami štátu, nevyvíjal 

žiadne politické aktivity a podľa jeho výpovedí sa o politiku vôbec nezaujímal. V oblasti v ktorej žil, 

vojnové konflikty neprebiehajú, zo všeobecnej analýzy bezpečnostnej situácie v Sýrii zo septembra 

2020 vyplýva, že v provincii G. dochádza k svojvoľnému násiliu na tak nízkej úrovni, že vo 



všeobecnosti neexistuje skutočné riziko, že bude civilista z dôvodu svojvoľného násilia (v zmysle 

článku 15c/ kvalifikačnej smernice) osobne zasiahnutý. Je však pravdou, že mladí muži aj z tohto 

regiónu sú povolávaní do ozbrojených zložiek a musia nastúpiť do armády. Nenastúpenie na výkon 

vojenskej služby tam, kde je zavedená ako povinná, podlieha sankcii vždy a v každej krajine, nielen v 

krajine pôvodu žalobcu, čo žalovaný v rozhodnutí priblížil aj porovnaním výšky trestu v Sýrii a na 

Slovensku, 

- ak žalobca odmieta nastúpiť do armády, je také konanie prirodzene spojené s následnou sankciou a 

vyhodnotenie takejto situácie zo strany sýrskej vlády ako vyjadrenie politického názoru, je 

prirodzeným následkom uvedeného postoja. Trest, ktorý by žalobcovi eventuálne hrozil, je v rozsahu 0 

- 5 rokov, čo rozhodne nenapĺňa kritéria výnimočného trestu a nemožno ho zahrnúť pod pojem 

prenasledovanie podľa § 2 písm. d) zákona o azyle 

- nie je preukázané a zo žiadnych dostupných zdrojov ani nevyplýva, že sýrska vláda považuje všetky 

osoby vyhýbajúce sa vojenskej službe za politických oponentov, a že práve žalobcovi by za tento 

postoj hrozila sankcia prenasledovania. 

- Správny súd v odôvodnení rozhodnutia poukázal na nekonzistentnosť výpovede žalobcu zo dňa 

18.6.2020 a 23.7.2020 a poukázal, že podľa rozsudku NS SR sp. zn. 1Sža/73/2008 zo dňa 27.05.2008, 

„dôveryhodnosť osoby žiadateľa odporca posudzuje vzhľadom na nedostatok listinných dokladov a 

dokumentov, ktorými by preukázal svoju totožnosť, resp. ktorými by preukázal pravdivosť svojich 

tvrdení o prenasledovaní v krajine pôvodu v nadväznosti na celkové správanie žiadateľa v priebehu 

administratívneho konania. Na preukázaní pravdivosti tvrdení musí záležať predovšetkým žiadateľovi 

o azyl, preto jeho vyhlásenia musia byť ucelené a rozumné, nesmú protirečiť všeobecne známym 

faktom o krajine pôvodu a svojim konaním nesmie zadávať dôvod na spochybňovanie dôveryhodnosti 

svojej osoby.“ 

- Správny súd vyslovil počudovanie, že žalobca ako dôkaz svojho predchádzajúceho odvedenia do 

armády predložil vojenskú knižku, povolávací rozkaz, osvedčujúci jeho skutočné povolanie do 

armády, ktoré mu mala oznámiť manželka, sa však v administratívnom spise nenachádza a nenachádza 

sa v ňom ani žiaden podporný dôkaz na osvedčenie tejto skutočnosti (v prípade, že si ho neprevzal). 

- Krajský súd uzavrel, že žalovaný v rozhodnutí správne vyvodil, že žalobca v priebehu 

administratívneho konania primeraným spôsobom nepreukázal opodstatnenosť strachu z 

prenasledovania, bezprostredne súvisiaceho s jeho rasou, národnosťou, náboženským alebo politickým 

presvedčením, či príslušnosťou k určitej sociálnej skupine (naplnenie kritérií ust. § 8 zákona o azyl a 

Ženevskej konvencie z roku 1951 o právnom postavení utečencov). 

- Správny orgán v odôvodnení rozhodnutia reagoval na skutkové okolnosti, ktoré správne právne 

posúdil, správne vyložil aj obsah právnej normy a úvahy, ktorými sa v napadnutom rozhodnutí riadil 

formuloval jasne a zrozumiteľne. I so zreteľom na uvedené správny súd nemohol prijať iný záver ako 

ten, že správny orgán dôkladne zistil skutkový stav veci, na tento aplikoval zodpovedajúce 

ustanovenia zákona a svoje rozhodnutie vyčerpávajúcim spôsobom aj odôvodnil. Pretože súd 

nevyhodnotil ani jednu z vznesených námietok žalobcu ako dôvodnú, podanú žalobu zamietol. 

 

III. 

Konanie na kasačnom súde 

 

5. Proti rozsudku krajského súdu, uvedenému v záhlaví tohto rozhodnutia, podal sťažovateľ v 

zákonnej lehote kasačnú sťažnosť z dôvodu uvedeného v § 440 ods. 1 písm. g) S.s.p., t.j. krajský súd 

rozhodol na základe nesprávneho právneho posúdenia veci.  

 

6. Sťažovateľ v nasledujúcich sťažnostných bodoch v súlade s § 445 ods. 1 písm. c) S.s.p. uviedol:  

- podľa príručky EASO zo septembra 2020, sýrska vláda považuje za politickú opozíciu aktivity 

rôznych kategórii jednotlivcov, vrátane osôb, ktoré sa vyhýbajú vojenskej službe, v konaní nebolo 

jednoznačne a bez vážnych pochybností preukázané, že sýrska vláda nepovažovala sťažovateľa za 

politického oponenta z dôvodu, že sa vyhýba vojenskej službe,  

- odmietnutie nastúpiť do armády je tým aktom, pre ktorý sýrska armáda považuje osoby vyhýbajúce 

sa vojenskej službe za politických oponentov, preto považuje argumentáciu žalovaného, že 

nepostačuje len vyhýbanie sa vojenskej službe, ale je potrebné, aby táto osoba vyvíjala konkrétne 



aktivity, na základe ktorých jej možno tento názor pripísať, s ktorou sa krajský súd stotožnil, za 

nesprávnu, 

- komparáciu o výške trestnej sadzby za nenastúpenie na výkon vojenskej služby, ktorú vykonal 

žalovaný, považuje sťažovateľ za irelevantnú s ohľadom na informácie o charaktere vládneho režimu 

v Sýrii v kontexte informácií o zaobchádzaní s navrátilcami,  

- pri posudzovaní sťažovateľa je potrebné okrem primeranosti trestu zvážiť aj ďalšie skutočnosti, a to 

či by pre pobyt v zahraničí mohol byť považovaný za zradcu a ak áno, aký trest by mu hrozil a či na 

výkon trestu odňatia slobody má vplyv skutočnosť, že trest bol uložený osobe vyhýbajúcej sa 

vojenskej službe,  

- Žalovaný nepreskúmal všetky otázky súvisiace s vyhýbaním sa vojenskej službe, z dôvodu, že sa 

zameral len na posudzovanie výšky trestu, opomenul však definíciu prenasledovania podľa § 2 písm. 

d) bodu 5 zákona o azyle podľa ktorej prenasledovanie spočíva v trestnom stíhaní alebo treste za 

odmietnutie výkonu vojenskej služby v čase konfliktu, ak by výkon vojenskej služby zahŕňal trestné 

činy alebo činy uvedené v § 13 ods. 2, na základe čoho má za to, že ak by výkon vojenskej služby 

zahŕňal trestné činy alebo činy uvedené v § 13 ods. 2 zákona o azyle (vojnové zločiny alebo zločiny 

proti ľudskosti), tak sa prenasledovaním rozumie samotný trest za odmietnutie výkonu vojenskej 

služby bez ohľadu na jeho výšku a poukázal na uznesenie Európskeho parlamentu z 11.3.2021 o 

sýrskom konflikte - 10 rokov po povstaní (2021/2576(RSP)), či správu Amnesty International, tieto 

skutočnosti krajský súd v napadnutom rozsudku žiadnym spôsobom nezohľadnil a ani sa im nevenoval 

žalovaný v preskúmavanom rozhodnutí,  

- na základe uvedeného má sťažovateľ za to, že spĺňa podmienky na udelenie azylu v zmysle § 8 

zákona o azyle, pretože má v krajine pôvodu opodstatnené obavy z prenasledovania z dôvodu 

imputovaného politického presvedčenia,  

- kasačnému súdu navrhol, aby napadnutý rozsudok krajského súdu zmenil tak, že preskúmavané 

rozhodnutie žalovaného zruší a vec mu vráti na ďalšie konanie.  

 

7. Žalovaný vo vyjadrení ku kasačnej sťažnosti zo dňa 12.4.2022 uviedol, že  

- sťažovateľ nepomenoval žiadne špecifické dôvody, pre ktoré odmieta výkon vojenskej služby,  

- pripisovanie politického presvedčenia sťažovateľovi považuje za irelevantné, 

- z príručky EASO, na ktorú poukazuje sťažovateľ, nevyplýva, že by sýrska vláda považovala všetky 

osoby, ktoré odmietajú nastúpiť na vojenskú službu za svojich politických oponentov, informácie 

podľa žalovaného hovoria o tom, že sýrska vláda po týchto osobách pátra, zaisťuje a stíha, nie sú však 

informácie o tom, že ich považuje za politických oponentov,  

- za objektívne preukázané považuje skutočnosť, že sýrska vláda zatýka osoby pre sympatizovanie s 

opozíciou, čo však nie je prípad sťažovateľa, pretože ten nebol členom žiadnej politickej strany alebo 

hnutia, a žiadne politické aktivity v krajine pôvodu nevykonával,  

- správy EASO podľa žalovaného hovoria o tom, že niektoré osoby vyhýbajúce sa vojenskej službe sú 

v Sýrii považované za politických oponentov, je však zrejmé, že nejde o všetky osoby vyhýbajúce sa 

vojenskej službe,  

- v súvislosti s posudzovaním žiadosti o medzinárodnú ochranu občanov Sýrie, ktorí sa obávajú trestu 

za vyhýbanie sa vojenskej službe, poukázal na rozsudok Súdneho dvora EÚ z 19.11.2020 a rozsudok 

Správneho súdneho dvora Badensko - Wurtembersko z 20.12.2020, podľa ktorého Súdny dvor EÚ 

nekonštatoval, že všetkým sýrskym mužom v odvodom veku, ktorý sa útekom z krajiny vyhli službe v 

sýrskej armáde má byť z dôvodu politického prenasledovania priznaný status utečenca, ale len pri 

zvláštnych okolnostiach alebo okolnostiach v zmysle § 3b ods. 2 AsylG obzvlášť zvyšujúcim 

ohrozenie možno v konkrétnom prípade predpokladať protirežimový alebo opozičný postoj,  

- sťažovateľ nesplnil kritéria podľa § 8 zákona o azyle, 

- na základe uvedených skutočností žalovaný kasačnému súdu navrhol, aby postupom podľa § 461 S. 

s. p. kasačnú sťažnosť sťažovateľa ako nedôvodnú zamietol.  

 

IV. 

Právny názor kasačného súdu 

 

8. Senát Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky konajúci ako kasačný súd (§ 438 ods. 2 

S.s.p.) predovšetkým postupom podľa § 452 ods. 1 v spojení s § 439 S.s.p. preskúmal prípustnosť 



kasačnej sťažnosti a z toho vyplývajúce možné dôvody jej odmietnutia. Po zistení, že kasačnú 

sťažnosť podal sťažovateľ včas (§ 443 ods. 2 písm. a) S.s.p.) s prihliadnutím na neformálnosť 

posudzovania kasačnej sťažnosti (§ 453 ods. 2 v spojení s § 206 ods. 3 S.s.p.) preskúmal napadnutý 

rozsudok krajského súdu spolu s konaním, ktoré predchádzalo jeho vydaniu, a jednomyseľne (§ 3 ods. 

9 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch) dospel k záveru, že kasačná sťažnosť nie je dôvodná.  

9. Rozhodol v lehote vymedzenej v ustanovení § 458 ods. 1 S.s.p. bez nariadenia pojednávania (§ 455 

S.s.p.) s tým, že deň vyhlásenia rozhodnutia bol zverejnený na úradnej tabuli súdu a na internetovej 

stránke Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Rozsudok bol verejne vyhlásený dňa 28. 

júna 2022 (§ 137 ods. 4 v spojení s § 452 ods. 1 S.s.p.). 

 

10. V predmetnej veci bolo potrebné predostrieť, že predmetom kasačnej sťažnosti bol rozsudok 

krajského súdu, ktorým zamietol žalobu, ktorou sa sťažovateľ domáhal ochrany svojich práv proti 

rozhodnutiu žalovaného o neudelení azylu podľa § 13 ods. 1 zákona o azyle, a preto primárne v 

medziach kasačnej sťažnosti Najvyšší správny súd Slovenskej republiky ako kasačný súd preskúmal 

rozsudok krajského súdu ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo, pričom v rámci kasačného konania 

skúmal aj napadnuté rozhodnutie žalovaného, najmä z toho pohľadu, či kasačné námietky sťažovateľa 

sú spôsobilé spochybniť vecnú správnosť napadnutého rozsudku krajského súdu. 

 

11. Podľa § 2 písm. d) zákona o azyle na účely tohto zákona sa rozumie prenasledovaním závažné 

alebo opakované konanie spôsobujúce vážne porušovanie základných ľudských práv alebo súbeh 

rôznych opatrení, ktorý postihuje jednotlivca podobným spôsobom, ktoré spočíva najmä v 1. použití 

fyzického alebo psychického násilia vrátane sexuálneho násilia, 2.zákonných, správnych, policajných 

alebo súdnych opatreniach, ktoré sú diskriminačné alebo sú vykonávané diskriminačným spôsobom, 3. 

odmietnutí súdnej ochrany, ktoré vedie k neprimeranému alebo diskriminačnému potrestaniu, 4. 

neprimeranom alebo diskriminačnom trestnom stíhaní alebo treste, 5. trestnom stíhaní alebo treste za 

odmietnutie výkonu vojenskej služby v čase konfliktu, ak by výkon vojenskej služby zahŕňal trestné 

činy alebo činy uvedené v § 13 ods. 2, 6. konaní namierenom proti osobám určitého pohlavia alebo 

proti deťom.  

 

12. Podľa § 2 písm. f) zákona o azyle vážnym bezprávím je 1.uloženie trestu smrti alebo jeho výkon, 

2. mučenie alebo neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trest, alebo 3. vážne a individuálne 

ohrozenie života alebo nedotknuteľnosti osoby z dôvodu svojvoľného násilia počas medzinárodného 

alebo vnútroštátneho ozbrojeného konfliktu. 

 

13. Podľa § 8 zákona o azyle ministerstvo udelí azyl, ak tento zákon neustanovuje inak, žiadateľovi, 

ktorý: a) má v krajine pôvodu opodstatnené obavy z prenasledovania z rasových, národnostných alebo 

náboženských dôvodov, z dôvodov zastávania určitých politických názorov alebo príslušnosti k určitej 

sociálnej skupine a vzhľadom na tieto obavy sa nemôže alebo nechce vrátiť do tohto štátu, alebo b) je 

v krajine pôvodu prenasledovaný za uplatňovanie politických práv a slobôd. 

 

14. Podľa § 10 ods. 1 zákona o azyle ministerstvo na účel zlúčenia rodiny udelí azyl, ak tento zákon 

neustanovuje inak, a) manželovi azylanta, ak manželstvo trvá a trvalo aj v čase, keď azylant odišiel z 

krajiny pôvodu a azylant so zlúčením vopred písomne súhlasí, b) slobodným deťom azylanta alebo 

osoby podľa písmena a) do 18 rokov ich veku alebo c) rodičom slobodného azylanta mladšieho ako 18 

rokov alebo osobe, ktorej bol zverený do osobnej starostlivosti, ak s tým azylant vopred písomne 

súhlasí. 

 

15. Podľa § 13 ods. 1 zákona o azyle ministerstvo neudelí azyl žiadateľovi, ak nespĺňa podmienky 

uvedené v § 8 alebo § 10. 

 

16. Podľa § 13a zákona o azyle ministerstvo poskytne doplnkovú ochranu žiadateľovi, ktorému 

neudelilo 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. 

 



17. Podľa § 20 ods. 4 zákona o azyle, ak ministerstvo rozhodne o neudelení azylu alebo o odňatí azylu, 

rozhodne tiež, či cudzincovi poskytne doplnkovú ochranu; to neplatí, ak sa rozhodne o neudelení azylu 

a cudzinec už má poskytnutú doplnkovú ochranu podľa § 13a alebo udelený azyl. 

 

18. Podľa § 19a ods. 1 písm. a), b) a c) zákona o azyle, ministerstvo posúdi každú žiadosť o udelenie 

azylu jednotlivo a zohľadní pritom a) všetky dôležité skutočnosti týkajúce sa krajiny pôvodu žiadateľa 

v čase rozhodovania o žiadosti o udelenie azylu vrátane právnych predpisov krajiny pôvodu a 

spôsobu, akým sa uplatňujú, b) vyhlásenia a dokumentáciu predloženú žiadateľom vrátane informácií 

o tom, či bol alebo môže byť subjektom prenasledovania alebo vážneho bezprávia, c) postavenie a 

osobné pomery žiadateľa vrátane jeho pôvodu, pohlavia a veku. 

 

19. Podľa § 19a ods. 4 písm. d) zákona o azyle, ministerstvo pri posudzovaní dôvodov 

prenasledovania vychádza z toho, že politické názory zahŕňajú najmä zastávanie názorov, myšlienok 

alebo presvedčenia o možných pôvodcoch prenasledovania a ich politík alebo postupov bez ohľadu na 

to, či žiadateľ podľa týchto názorov, myšlienok alebo presvedčenia konal. 

 

20. Podľa § 19a ods. 6 zákona o azyle, pri posudzovaní žiadosti o udelenie azylu sa neprihliada na to, 

či žiadateľ skutočne má rasové, náboženské, národnostné, sociálne alebo politické charakteristické 

črty, ktoré spôsobujú jeho prenasledovanie, ak sú mu prisudzované pôvodcom prenasledovania.  

 

21. Podľa § 52 zákona o azyle na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o 

správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak. Právne úkony vykonávané orgánom verejnej 

moci, fyzickou osobou a právnickou osobou v konaní podľa tohto zákona sa vykonávajú výlučne v 

listinnej podobe. 

 

22. Podľa § 1 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) tento zákon sa 

vzťahuje na konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy správne orgány rozhodujú o právach, právom 

chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb, ak osobitný zákon 

neustanovuje inak. 

 

23. Podľa § 32 ods. 1 Správneho poriadku správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný 

stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len 

návrhmi účastníkov konania. 

 

24. Podľa § 46 Správneho poriadku rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi 

predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a 

musí obsahovať predpísané náležitosti. 

 

25. Podľa § 47 ods. 2 Správneho poriadku výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením 

ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo, prípadne aj rozhodnutie o povinnosti 

nahradiť trovy konania. Pokiaľ sa v rozhodnutí ukladá účastníkovi konania povinnosť na plnenie, 

správny orgán určí pre ňu lehotu; lehota nesmie byť kratšia, než ustanovil osobitný zákon. 

 

26. Podľa § 47 ods. 3 Správneho poriadku v odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, ktoré 

skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako 

použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval, ako sa vyrovnal 

s návrhmi a námietkami konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia. 

 

27. Konanie o udelenie azylu na území Slovenskej republiky je upravené v zákone o azyle. Udelenie 

azylu na území Slovenskej republiky je spojené so splnením podmienok taxatívne uvedených v 

ustanovení § 8 zákona o azyle, t. j. v prípade žiadateľa o azyl musia byť preukázané opodstatnené 

obavy z prenasledovania z rasových, národnostných alebo náboženských dôvodov, z dôvodov 

zastávania určitých politických názorov alebo príslušnosti k určitej sociálnej skupine, prenasledovania 

za uplatňovanie politických práv a slobôd a vzhľadom na tieto obavy sa nemôže alebo nechce vrátiť 

do tohto štátu. V citovanom ustanovení ide o zákonné vyjadrenie ústavnej garancie poskytovania azylu 



cudzincom prenasledovaným za uplatňovanie politických práv a slobôd (čl. 53 prvá veta Ústavy 

Slovenskej republiky).  

 

28. Primárnym dôvodom neudelenia azylu sťažovateľovi bolo nesplnenie relevantných podmienok pre 

udelenie azylu v zmysle zákona o azyle. Sťažovateľ požiadal o udelenie azylu podľa výpovede 

žiadateľa o azyl z 3.5.2021, ako aj z výpovede zaznamenanej v Dotazníku žiadateľa o udelenie azylu z 

23.7.2020 z dôvodu, že počas pobytu na území Slovenskej republiky sa od svojej manželky dozvedel, 

že bol povolaný na vojenskú službu. Z dôvodu, že v Sýrii už vojenskú službu vykonával, počas 

výkonu videl hrôzostrašné veci a bol aj zranený, rozhodol sa, že takéto hrôzy už prežiť nechce a jediné 

východisko videl v tom, že do Sýrie sa nevráti a požiada o azyl, aby po skončení platnosti víz 

zlegalizoval na území Slovenskej republiky svoj pobyt.  

 

29. Z administratívneho spisu bolo ďalej zistené, že sťažovateľ opustil svoju krajinu pôvodu legálne, 

na platný cestovný doklad a vízum, udelené zastupiteľským úradom Slovenskej republiky v Libanone 

platným do 28.1.2020. Okolnosti, ktoré majú zakladať uznanie jeho statusu utečenca, nastali po jeho 

odchode z krajiny, kedy sťažovateľovi jeho manželka oznámila, že dostal povolávací rozkaz, a preto 

bolo pri posudzovaní opodstatnenosti strachu z prenasledovania nevyhnutné zamerať sa na posúdenie 

dôsledkov, ktorým by sťažovateľ ako utečenec „sur place“ čelil v prípade, ak by sa do krajiny pôvodu 

vrátil.  

 

30. Jednou z osobitných foriem prenasledovania, ktoré v § 2 písm. d) bodu 5 zákon o azyle pomenúva, 

je trestné stíhanie alebo trest za odmietnutie výkonu vojenskej služby v čase konfliktu, ak by výkon 

vojenskej služby zahŕňal trestné činy alebo činy uvedené v § 13 ods. 2 zákona o azyle (t.j. činy, ktoré 

odôvodňujú vylúčenie zo statusu utečenca - trestné činy proti mieru, vojnové trestné činy alebo trestné 

činy proti ľudskosti, závažné nepolitické trestné činy, alebo činy v rozpore s cieľmi a zásadami OSN). 

 

31. Vyhýbanie sa vojenskej službe je v krajinách, kde je zavedená povinná vojenská služba, často 

považované za trestný čin. Výška trestu sa môže v jednotlivých krajinách rôzniť, pričom uloženie 

trestu za takýto trestný čin zvyčajne nezakladá prenasledovanie v zmysle zákona o azyle a Ženevského 

dohovoru o právnom postavení utečencov z roku 1951 za predpokladu, že hroziaci trest by nebol 

neprimerane krutý. V zmysle Príručky UNHCR k procesom a kritériám pre určovanie statusu utečenca 

osoba nie je utečencom, ak jediným dôvodom vyhýbania sa vojenskej službe je jeho nechuť k 

vojenskému výcviku alebo strach z boja (bod 167). Ak by však výkon vojenskej služby vyžadoval 

účasť na vojenskej akcii v rozpore so skutočným politickým, náboženským alebo morálnym 

presvedčením alebo platnými dôvodmi svedomia, je možné trest za vyhnutie sa vojenskej služby 

považovať za prenasledovanie. V tejto súvislosti však nie je chránené akékoľvek vnútorné 

presvedčenie, napríklad nesúhlas s vládou v otázkach politickej oprávnenosti politickej akcie 

nepostačuje. Ak je však vojenská akcia, s ktorou si jednotlivec neželá byť spájaný, zavrhnutiahodná 

medzinárodným spoločenstvom z dôvodu rozporu so základnými pravidlami správania sa, (t.j. činy 

podľa § 13 ods. 2 zákona o azyle), v takom prípade je trest za vyhnutie sa vojenskej službe, vo svetle 

ostatných predpokladov definície utečenca, za prenasledovanie.  

 

32. Súdny dvor Európskej únie o návrhu na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala v rámci 

sporu medzi EZ, sýrskym štátnym príslušníkom, a Bundesrepublik Deutschland (Spolková republika 

Nemecko) vo veci rozhodnutia Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Spolkový úrad pre migráciu 

a utečencov, Nemecko), ktorým mu odmietol priznať postavenie utečenca, týkajúcej sa výkladu článku 

9 ods. 2 písm. e) a článku 9 ods. 3 smernice 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 (Ú. v. EÚ L 337, 2011, s. 9), v 

Rozsudku C-238/19 z 19. novembra 2020 poskytol výklad článku smernice relevantnej aj pre 

prejednávaný prípad. Vo vzťahu k prejednávanému prípadu je relevantný výklad 4. a 5. položenej 

otázky, na ktorú Súdny dvor uviedol: „článok 9 ods. 3 smernice 2011/95 vykladať v tom zmysle, že 

musí existovať spojenie medzi dôvodmi uvedenými v článku 10 (pozn. dôvodmi prenasledovania) 

tejto smernice a stíhaním a potrestaním uvedenými v článku 9 ods. 2 písm. e) uvedenej smernice.  



 

33. K 5. položenej otázke súdny dvor uviedol, že „je pravda, že odmietnutie vykonania vojenskej 

služby je v mnohých prípadoch vyjadrením politických názorov - či už spočívajú v odmietnutí 

akéhokoľvek použitia vojenskej sily alebo v nesúhlase s politikou alebo metódami orgánov krajiny 

pôvodu -, náboženského presvedčenia alebo je odôvodnené príslušnosťou k určitej sociálnej skupine. 

V týchto prípadoch sú činy prenasledovania, ku ktorým toto odmietnutie môže viesť, tiež spojené s 

tými istými dôvodmi. Ako však uviedla generálna advokátka v bode 67 svojich návrhov, odmietnuť 

vojenskú službu môže mať aj iné dôvody, než je päť vyššie uvedených dôvodov prenasledovania. 

Môže byť odôvodnené najmä obavou vystavenia sa nebezpečenstvám, ktoré so sebou prináša výkon 

vojenskej služby v kontexte ozbrojeného konfliktu. Pripustiť preto, že odmietnutie vykonania 

vojenskej služby za podmienok definovaných v článku 9 ods. 2 písm. e) smernice 2011/95 je v 

každom prípade spojené s jedným z piatich dôvodov prenasledovania stanovených Ženevským 

dohovorom, by v skutočnosti znamenalo pridať k týmto dôvodom ďalšie dôvody prenasledovania a 

rozšíriť tak pôsobnosť tejto smernice vo vzťahu k Ženevskému dohovoru. Takýto výklad by však bol v 

rozpore s jasným zámerom normotvorcu Únie, uvedeným v odôvodnení 24 uvedenej smernice, 

harmonizovať vykonávanie postavenia utečenca v rámci Únie v zmysle Ženevského dohovoru. Z tohto 

dôvodu sa existencia spojitosti medzi aspoň jedným z dôvodov prenasledovania uvedených v článku 

10 tejto smernice a stíhaním a potrestaním uvedenými v jej článku 9 ods. 2 písm. e) nemôže 

považovať za preukázanú a nemôže byť preto vylúčená z preskúmania vnútroštátnych orgánov 

poverených posudzovaním žiadosti o medzinárodnú ochranu „Ustanovenia článku 9 ods. 2 písm. e) v 

spojení s článkom 9 ods. 3 smernice 2011/95 sa majú vykladať v tom zmysle, že existencia spojenia 

medzi dôvodmi uvedenými v článku 2 písm. d), ako aj v článku 10 tejto smernice, a stíhaním a 

potrestaním z dôvodu odmietnutia vykonania vojenskej služby uvedenými v článku 9 ods. 2 písm. e) 

uvedenej smernice sa nemôže považovať za preukázanú len na základe skutočnosti, že toto stíhanie a 

potrestanie nadväzujú na toto odmietnutie. Existuje však silná domnienka, že odmietnutie vykonania 

vojenskej služby sa za podmienok spresnených v článku 9 ods. 2 písm. e) tej istej smernice viaže na 

jeden z piatich dôvodov pripomenutých v jej článku 10. Príslušným vnútroštátnym orgánom prináleží, 

aby vzhľadom na všetky predmetné okolnosti overili pravdepodobnosť tohto spojenia.“.  

 

34. Podľa súdneho dvora je „vnútroštátny orgán povinný skúmať, či stíhanie alebo potrestanie z 

dôvodov odmietnutia výkonu vojenskej služby za okolnosti čl. 9 ods. 2 písm. e) KS (tomu 

zodpovedajúci § 2 písm. d) bodu 5 zákona o azyle) sa viažu na jeden z piatich dôvodov 

prenasledovania stanovených Ženevským dohovorom. Opačný výklad by znamenal vyňatie z 

posudzovania príslušnými orgánmi základný prvok „dôvodov pre požadovanie medzinárodnej ochrany 

v rozpore s tým, čo stanovuje článok 4 ods. 2 uvedenej smernice.“ 

 

35. S poukazom na vyššie uvedené považuje kasačný súd argumentáciu sťažovateľa v zmysle, že ak 

by výkon vojenskej služby zahŕňal trestné činy alebo činy uvedené v § 13 ods. 2 zákona o azyle 

(vojnové zločiny alebo zločiny proti ľudskosti), tak sa prenasledovaním rozumie samotný trest za 

odmietnutie výkonu vojenskej služby bez ohľadu na jeho výšku za nesprávnu. Ako povedal súdny 

dvor a generálna advokátka, vnútroštátny orgán je povinný skúmať či odmietnutie výkonu vojenskej 

služby nastalo z jedného z azylových dôvodov. Samotné odmietnutie výkonu vojenskej služby za 

podmienok definovaných v článku 9 ods. 2 písm. e) smernice 2011/95 nie je za každých okolností 

spojené s jedným z piatich dôvodov prenasledovania podľa Ženevského dohovoru. Existenciu 

uvedeného prepojenia je správny orgán povinný skúmať. Výkladom, ktorý ponúka sťažovateľ, by sa 

docielilo, že každé odmietnutie výkonu vojenskej služby za podmienok podľa čl. 9 ods. 2 písm. e) 

smernice 2011/95 by bolo spojené s jedným z piatich dôvodov prenasledovania. S takýmto výkladom 

sa kasačný súd nestotožňuje. Priznanie statusu utečenca je založené na individuálnom posúdení každej 

žiadosti, kde je správny orgán povinný skúmať naplnenie statusu utečenca po zohľadnení 

individuálnych okolností každého prípadu.  

 

36. V súvislosti s odopretím výkonu vojenskej služby je u žiadateľa podstatné skúmať dôvod 

odmietnutia, či tak žiadateľ učinil z dôvodu výhrady vo svedomí, prípadne či sa žiadateľ nechcel 

zapojiť do vojny, ktorá je v rozpore s medzinárodným právom alebo sa len snažil vyhnúť vojenskej 

službe ako takej. Ak by žiadateľ dôveryhodne preukázal, že odmietol vojenskú službu práve pre 



aktivity Sýrskej vlády v rozpore s medzinárodným právom, z dôvodu čoho krajinu pôvodu aj opustil, 

potom by bolo dôvodné pripísať mu politické presvedčenie. Samotné odmietnutie nastúpiť na výkon 

vojenskej služby nezakladá dôvod na priznanie statusu utečenca, ako to prezentuje sťažovateľ. 

Uvedené tvrdenie považuje kasačný súd za nelogické, nakoľko by tak každý sýrsky muž vo veku od 

18 - 42 rokov, ktorý odmietol výkon vojenskej služby v Sýrii utečencom. Odmietnutie nástupu k 

výkonu základnej vojenskej služby, ktorá je v krajine pôvodu povinná, nie je možné bez ďalšieho 

považovať za dôvod pre udelenie azylu, zvlášť, keď takéto odmietnutie nie je spojené s reálne 

prejaveným politickým presvedčením alebo náboženstvom (Rozsudok NS SR sp. zn. 8Sža 18/2008 zo 

dňa 14. augusta 2008). 

 

 

37. Kasačný súd má za to, že žalovaný správne posúdil, že v prípade sťažovateľa nie sú splnené 

podmienky pre priznanie statusu utečenca v zmysle § 8 zákona o azyle, pretože nebolo v konaní 

preukázané, že by v krajine pôvodu čelil prenasledovaniu pre jeden z piatich azylových dôvodov. 

Sťažovateľ odmietnutie nastúpiť na výkon vojenskej služby odôvodnil nechuťou zúčastniť sa na 

bojoch a znova podstúpiť hrôzy vojny. Z uvedeného vyhlásenia žiadnym spôsobom nevyplýva, že by 

tak vykonal z dôvodu silného vnútorného presvedčenia, ktoré by manifestoval pred povolaním do 

armády, ani nečelil žiadnym ťažkostiam s autoritami pre jeho presvedčenie. Vo výpovední uviedol, 

nebol členom žiadnej politickej strany, ani hnutia a o politiku sa nikdy nezaujímal, nikdy sa nedopustil 

trestného činu a nebol odsúdený. 

 

38. Súdny dvor konštatoval v Rozsudku C-238/19 vysokú pravdepodobnosť, že osoba podliehajúca 

brannej povinnosti bude vedená k tomu, aby sa priamo alebo nepriamo zúčastňovala na spáchaní 

trestných činov, tiež že existuje silná domnienka, že odmietnutie vykonania vojenskej služby za 

podmienok spresnených v článku 9 ods. 2 písm. e) tejto smernice sa viaže na jeden z piatich dôvodov 

pripomenutých v článku 10 uvedenej smernice. Povedal to v kontexte rozšírenej občianskej vojny, 

ktorá prebiehala v čase rozhodovania o žiadosti o udelenie azylu dotknutej osoby v apríli roku 2017, 

ktorá z krajiny ušla po povolaní do vojenskej služby. Uvedené sa nevzťahuje na prípad sťažovateľa, 

ktorý z krajiny odišiel legálne pred tým, ako mu bol doručený povolávací rozkaz v roku 2020. Aj 

napriek skutočnosti, že nie je vylúčené v kontexte občianskej vojny v Sýrii páchanie medzinárodných 

trestných činov, do úvahy je tiež potrebné brať aj rôzne formy amnestií, ktoré boli zavedené v roku 

2020, ako je prezidentský dekrét a možnosť vykúpenia sa v zmysle Polytematickej správy o krajine a 

Správy EASO z novembra2021 

(https://euaa.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Syria_2021.pdf).  

 

39. Na základe vyššie uvedeného kasačný súd konštatuje, že námietky uvedené v kasačnej sťažnosti 

vyhodnotil najvyšší správny súd ako bezpredmetné, ktoré neboli spôsobilé spochybniť vecnú 

správnosť rozhodnutia. Z uvedeného dôvodu kasačnú sťažnosť podľa § 461 S. s. p. ako nedôvodnú 

zamietol.  

 

40. O nároku na náhradu trov kasačného konania rozhodol Najvyšší správny súd Slovenskej republiky 

tak, že sťažovateľovi, ktorý v tomto konaní nemal úspech, ich náhradu nepriznal (§ 467 ods. 1 S. s. p. 

a analogicky podľa § 167 ods. 1 S. s. p.) a rovnako aj žalovanému nárok na ich náhradu nepriznal v 

súlade s § 467 ods. 1 S. s. p. a analogicky podľa § 168 S. s. p. 

 

41. Senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky prijal rozsudok jednomyseľne (§ 139 ods. 4 S.s.p.).  

 

 

 

 

 

 

P o u č e n i e  :  

 

Proti tomuto rozhodnutiu riadny opravný prostriedok nie je prípustný. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


