PROTOKOL
z 1. zasadnutia
slovensko-ukrajinskej (ukrajinsko-slovenskej)
Pracovnej skupiny pre cezhraničnú spoluprácu

Dňa 7. marca 2003 sa v Michalovciach (SR) konalo 1. zasadnutie slovenskoukrajinskej (ukrajinsko-slovenskej) Pracovnej skupiny pre cezhraničnú spoluprácu (ďalej len
„Pracovná skupina“).
Zoznam účastníkov je v prílohe (Príloha č. 1).
Slovenskú delegáciu viedol predseda slovenskej časti Pracovnej skupiny pre
cezhraničnú spoluprácu Martin Pado, štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky.
Ukrajinskú delegáciu viedol predseda ukrajinskej časti Pracovnej skupiny pre
cezhraničnú spoluprácu Volodymyr Leonidovyč Peršyn, štátny tajomník Ministerstva
hospodárstva a európskej integrácie Ukrajiny.

1.

Predseda slovenskej časti Pracovnej skupiny vo svojom úvodnom slove ocenil význam
inauguračného zasadnutia Pracovnej skupiny, ktorá sa vytvorila v súlade so štatútom
Medzivládnej komisie pre obchodno-hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi
Slovenskou republikou a Ukrajinou. Vychádzajúc z Dohody medzi vládou SR
a Kabinetom ministrov Ukrajiny o cezhraničnej spolupráci sa jej rozvoj bude
uskutočňovať v prihraničných oblastiach medzi zmluvnými stranami, obcami, mestami,
samosprávnymi krajmi, orgánmi miestnej štátnej správy a euroregiónmi v súlade
s vnútroštátnymi predpismi Slovenskej republiky a Ukrajiny. Jej ďalšie všestranné
prehlbovanie s ťažiskom na obchodno-hospodársku oblasť je trvalým záujmom
Slovenskej republiky a patrí medzi priority slovenskej zahraničnej politiky. Predseda
slovenskej časti Pracovnej skupiny ďalej konštatoval, že jednou z významných aktivít
Slovenskej republiky bude Medzinárodná konferencia Rady Európy o cezhraničnej
spolupráci so všetkými susediacimi krajinami 12. – 13. júna tohto roku, ktorej sa
zúčastnia i členovia Pracovnej skupiny pre cezhraničnú spoluprácu.
Pán Volodymyr Leonidovyč Peršyn konštatoval, že cezhraničná spolupráca nadobúda
osobitný význam pre európske štáty vrátane Ukrajiny. Súvisí to predovšetkým
s procesom rozširovania Európskej únie. Hranice Európskej únie sa čoskoro zmenia
a Slovensko bude jednou z krajín, ktorá bude tvoriť časť budúcej vonkajšej hranice
Európskej únie. Integrácia do Európskej únie je pre Ukrajinu želaním a zároveň jednou
zo zahraničnopolitických priorít. Regionálna a cezhraničná spolupráca patrí medzi
prioritné smery posilnenia spolupráce medzi Ukrajinou a vyspelou Európou. V realizácii
európskej integračnej politiky jej preto Ukrajina pripisuje významné postavenie. Predseda
ukrajinskej časti Pracovnej skupiny ďalej konštatoval, že ukrajinsko-slovenská
cezhraničná spolupráca má veľký potenciál a je dôležitou súčasťou eurointegračného
smerovania oboch štátov. Okrem toho, úzka spolupráca medzi prihraničnými regiónmi
oboch krajín, je súčasne prejavom dobrých susedských vzťahov.

2.

Predsedovia oboch národných častí predstavili členov slovenskej a ukrajinskej časti
Pracovnej skupiny. Zloženie Pracovnej skupiny:

slovenská časť

ukrajinská časť

predseda

Martin Pado
štátny tajomník Ministerstva
vnútra SR

Peršyn Volodymyr Leonidovyč
štátny tajomník Ministerstva
hospodárstva a európskej
integrácie Ukrajiny

zástupca

Ján Hurný
štátny tajomník Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja
SR

Varcaba Andrij Volodymyrovyč
riaditeľ odboru cezhraničnej
spolupráce Zakarpatskej oblastnej
štátnej administratívy

Žigmund Bertók
Novyckyj Ivan Fedorovyč
riaditeľ odboru medzinárodnej
hlavný radca Ministerstva
ekonomickej spolupráce
zahraničných vecí Ukrajiny
Ministerstva zahraničných vecí SR
výkonný tajomník

Oľga Marhulíková
vedúca oddelenia územnej
samosprávy odboru koordinácie
miestnej štátnej správy
a samosprávy Ministerstva vnútra
SR

Bondarenko Lesia Antolijivna
hlavná odborníčka odboru
euroregionálnej spolupráce
Ministerstva hospodárstva
a európskej integrácie Ukrajiny

členovia

Vojtech Tóth
riaditeľ Colného úradu Čierna nad
Tisou

Ľadenko Iryna Hryhorivna
námestníčka riaditeľa odboru
technológií colnej kontroly Štátnej
colnej správy Ukrajiny
Botaš Mykola Stepanovyč
námestník náčelníka Zakarpatskej
regionálnej colnice

Tibor Mako
riaditeľ úradu hraničnej
a cudzineckej polície Policajného
zboru

Korhan Viktor Vasyľovyč
námestník riaditeľa odboru
policajných inšpektorov
(okrskárov), plukovník milície
Ministerstva vnútra Ukrajiny
Kozijenko Volodymyr Vasyľovyč
náčelník odboru pasovej kontroly
úradu hraničnej kontroly
a evidencie Štátneho výboru pre
ochranu štátnych hraníc Ukrajiny

Peter Chudík
predseda Prešovského
samosprávneho kraja
Rudolf Bauer
predseda Košického
samosprávneho kraja
predseda Regiónu Karpaty

Kosťuk Bohdan Andrijovyč
námestník predsedu IvanoFrankivskej oblastnej štátnej
administratívy

Jozef Polačko
prednosta Krajského úradu
v Prešove

Sendeha Oleksander Stepanovyč
1. námestník predsedu Ľvivskej
oblastnej štátnej administratívy

Ján Dolný
prednosta Krajského úradu
v Košiciach

Charuta Fedir Hryhorovyč
námestník predsedu Zakarpatskej
oblastnej štátnej administratívy

3.

Pracovná skupina zobrala na vedomie informáciu o Projekte slovensko-ukrajinskej
(ukrajinsko-slovenskej) spolupráce v oblasti územného rozvoja. Pozitívne hodnotila
podpísanie Dohody o spolupráci v oblasti územného rozvoja medzi Ministerstvom
životného prostredia SR a Štátnym výborom výstavby a architektúry Ukrajiny. Pracovná
skupina odporúča, aby sa ďalšie projekty a zámery cezhraničnej spolupráce rozvíjali
v rámci Projektu územného rozvoja prihraničného územia Slovenská republika –
Ukrajina.

4.

Pracovná skupina zobrala na vedomie informáciu o spolupráci na hraničných vodách
medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou. Pracovná skupina odporúča Slovenskoukrajinskej komisii pre hraničné vody:
a) aktualizovať Dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny
o vodohospodárskych otázkach na hraničných vodách s cieľom zakotviť v nej princípy
Rámcovej smernice pre vody,
b) posúdiť otázky týkajúce sa možnej účasti slovenskej strany na projektovaní a výstavbe
protipovodňových vodných nádrží na území Ukrajiny s cieľom zníženia vodnej
hladiny na riekach Latorica a Uh počas záplav,
c) ukončiť pilotný projekt pre toky Uh a Latorica,
d) dokončiť dánsko-slovensko-ukrajinský projekt „Povodňový manažment na Slovensku
a Ukrajine“,
e) v roku 2003 podpísať „Karpatský dohovor“.

5. Pracovná skupina sa oboznámila s listom Waltera Schwimmera, generálneho tajomníka
Rady Európy o možnom otvorení hraničného priechodu Veľké Slemence (SR) – Mali
Selmenci (UA). Pracovná skupina k tejto problematike konštatovala, že Slovenská
republika má záujem na posilnení dobrých susedských vzťahov s Ukrajinou a vyvíja úsilie
o maximálnu priepustnosť na spoločnej hranici. V súlade so závermi 10. zasadnutia
Medzivládnej komisie pre obchodno-hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi
Slovenskou republikou a Ukrajinou hľadá možnosti otvorenia hraničného priechodu so

zjednodušeným poriadkom prekračovania štátnej hranice „Veľké Slemence – Mali
Selmenci“, ktorý by slúžil len pre občanov týchto dvoch obcí. Pracovná skupina odporúča
do 30.6.2003 uskutočniť spoločné rokovanie kompetentných orgánov slovenskej
a ukrajinskej strany a pripraviť riešenie charakteru hraničného priechodu, ako aj
podmienok prekračovania štátnej hranice v súlade s platnou legislatívou.
6. Pracovná skupina zobrala na vedomie informáciu o skúsenostiach z malého a stredného
podnikania v rámci slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce. Pracovná skupina
odporúča vytvoriť kanceláriu pre slovensko-ukrajinskú cezhraničnú spoluprácu na pôde
Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) v Michalovciach.
7. Pracovná skupina ocenila informáciu o možnosti vytvorenia spoločného slovenskoukrajinského projektu cezhraničnej spolupráce. V tejto súvislosti privítala informáciu
o pripravovanom pracovnom stretnutí, plánovanom na 13. marca 2003 k zosúladeniu
programu INTERREG s programom TACIS.
8. Podrobnejšie informácie o jednotlivých bodoch programu a o obsahu diskusie budú
uvedené v prílohe (Príloha č. 2).
9. Pracovná skupina zobrala na vedomie informáciu predstaviteľov samosprávy o príprave
slávností „Deň dobrého susedstva“, ktorí zároveň pozvali členov Pracovnej skupiny na
slávnosti. Pracovná skupina odporúča Prešovskému a Košickému samosprávnemu kraju,
ktoré sú prihraničnými regiónmi s Ukrajinou, prerokovať ich účasť na II. ročníku
Slávností vo Vyšnom Nemeckom.
10. Bolo dohodnuté, že druhé zasadnutie Pracovnej skupiny sa uskutoční v štvrtom štvrťroku
2003 na Ukrajine. Program druhého zasadnutia Pracovnej skupiny sa upresní:
11. Tento protokol bol vyhotovený v Michalovciach dňa 7. marca 2003 v dvoch
vyhotoveniach, každý v jazyku slovenskom a jazyku ukrajinskom, pričom oba texty majú
rovnakú platnosť.

Martin Pado
predseda slovenskej časti
slovensko-ukrajinskej Pracovnej skupiny
pre cezhraničnú spoluprácu

Peršyn Volodymyr Leonidovyč
predseda ukrajinskej časti
ukrajinsko-slovenskej Pracovnej skupiny
pre cezhraničnú spoluprácu

PRÍLOHA Č. 1
Zoznam účastníkov
slovenskej časti slovensko-ukrajinskej Pracovnej skupiny pre cezhraničnú spoluprácu
Michalovce, 7. marec 2003

Slovenská časť Pracovnej skupiny pre cezhraničnú spoluprácu:
1.
2.
3.

Martin Pado, štátny tajomník Ministerstva vnútra SR
Ján Hurný, štátny tajomník Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR
Žigmund Bertók, riaditeľ odboru medzinárodnej ekonomickej spolupráce Ministerstva
zahraničných vecí SR
4. Oľga Marhulíková, vedúca oddelenia, odbor miestnej štátnej správy a samosprávy
Ministerstva vnútra SR
5. Vojtech Tóth, riaditeľ Colného úradu Čierna nad Tisou
6. Tibor Mako, riaditeľ Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru
7. Peter Chudík, predseda Prešovského samosprávneho kraja
8. Rudolf Bauer, predseda Košického samosprávneho kraja, predseda Regiónu Karpaty
9. Jozef Polačko, prednosta Krajského úradu v Prešove
10. Ján Dolný, prednosta Krajského úradu v Košiciach
Ostatní účastníci:
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Vasiľ Grivna, veľvyslanec Slovenskej republiky na Ukrajine
Peter Stanko, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR
Milan Jasenovec, generálny riaditeľ Colného riaditeľstva SR
Želmíra Kalinová, odbor územného plánovania Ministerstva životného prostredia SR
Jozef Širotňák, Kancelária prezidenta SR, Bratislava
Radoslav Sokolský, odbor miestnej štátnej správy a samosprávy Ministerstva vnútra SR
Štefan Karaš, riaditeľ Košickej regionálnej komory SOPK
Helena Virčíková, riaditeľka Prešovskej regionálnej komory SOPK
Stanislav Obický, generálny riaditeľ, SESO, spol. s r. o., Vranov nad Topľou, člen
Medzivládnej komisie pre obchodno-hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi
SR a Ukrajinou
Tichomír Pallai, prednosta Okresného úradu v Michalovciach
Jozef Bobík, primátor mesta Michalovce
Lea Hajduová, poverená riadením odboru programov regionálneho rozvoja Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja SR
Štefan Staško, primátor mesta Sobrance
Ján Medviď, starosta obce Koromľa
Ľudovít Tóth, starosta obce Veľké Slemence
Dana Barnová, riaditeľka, Zemplínske múzeum, Michalovce
Ladislav Sakál, tlačový tajomník Ministerstva vnútra SR
Mária Folrichová, Univerzita Komenského Bratislava (tlmočníčka)

PRÍLOHA Č. 2
ZÁPISNICA
z 1. zasadnutia
slovensko-ukrajinskej (ukrajinsko-slovenskej)
Pracovnej skupiny pre cezhraničnú spoluprácu
Michalovce, 7. marca 2003

Po úvodných príhovoroch predsedov oboch národných častí slovensko-ukrajinskej
(ukrajinsko-slovenskej) Pracovnej skupiny pre cezhraničnú spoluprácu (ďalej len „Pracovná
skupina“) a privítaní primátorom mesta Michalovce, pánom Jozefom Bobíkom, vystúpili
postupne predstavitelia slovenskej a ukrajinskej delegácie.

Želmíra Kalinová, odbor územného plánovania, Ministerstvo životného prostredia SR
Pri poslednom 10. zasadnutí medzivládnej komisie pre obchodno-hospodársku a vedeckotechnickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou podpísalo 7. novembra 2002
Ministerstvo životného prostredia SR so Štátnym výborom výstavby a architektúry Ukrajiny Dohodu
o spolupráci v oblasti územného rozvoja. Predmetná dohoda vytvorila priestor pre spoluprácu
s Ukrajinou aj na poli spolupráce najmä formou


výmeny informácii o príprave dokumentov v oblasti územného rozvoja, najmä územnoplánovacej
dokumentácii týkajúcej sa prihraničného územia, ako aj iných projektov súvisiacich so záujmami
prihraničných území,
 koordinácie činností pri vypracúvaní územnoplánovacej dokumentácie a projektov v prihraničnom
území,
 spoločných stretnutí a semináre v záujme vzájomnej výmeny informácií o vnútroštátnych
právnych predpisoch.
Predmetom spolupráce je aj územnoplánovacia činnosť v rámci mnohostrannej medzinárodnej
spolupráce.
Na koordináciu aktivít súvisiacich s plnením Dohody bola zriadená spoločná komisia, ktorá za
slovenskú stranu je zložená zo zástupcov z Ministerstvo životného prostredia SR, samosprávnych
krajov – Prešovského a Košického a zástupcu z našej odbornej organizácie SAŽP. Vymenili sme si už
základné právne predpisy na tomto úseku.
Práve SAŽP, jej Centrum enviromentálnej regionalizácie v Košiciach, v spolupráci
s inštitútom DIPROMISTO z Kyjeva sa dohodli spolupracovať na vypracovaní spoločného projektu
územného rozvoja prihraničného územia SR – Ukrajina.
Hlavné ciele spracovania Projektu Slovenská republika – Ukrajina sú:


získať východiskový koncepčným podklad, ktorý umožní komplexný odborný postup pri riešení
problémov a rozvoji tohto, z pohľadu oboch krajín periférneho územia,
 zosúladiť národné koncepcie a zámery územného rozvoja v kontaktom priestore,
 získať podklad pre riešenie odvetvových problémov a vzájomnú spoluprácu štátnej správy a
samosprávy.
V priebehu mesiacov október – december 2002 bola rozpracovaná príprava tohto projektu.
Boli nadviazané kontakty medzi spracovateľskými organizáciami a koncom novembra sa uskutočnilo
prvé pracovné stretnutie pracovnej skupiny spracovateľov (za SAŽP a DIPROMISTO) v Kyjeve.
Na tomto pracovnom stretnutí boli dohodnuté základné funkčné okruhy riešenia projektu a
bolo vymedzené riešené územie. Zdôraznila sa potreba súbežného spracovania jednotného slovensko-

ukrajinského terminologického slovníka územného rozvoja, pričom východiskom bude rozpracovaný
terminologický slovník slovensko-anglicko-maďarský.
Riešené územie je vymedzené na území SR v hraniciach Košického kraja a Prešovského kraja
a na území Ukrajiny v hraniciach Zakarpatskej oblasti. Na obidvoch stranách bude podrobnejšie
riešené územie prihraničných okresov.
Dokumentácia bude metodicky nadväzovať na doposiaľ spracované, resp. rozpracované
projekty územného rozvoja prihraničných území Slovenska s Maďarskom, Poľskom, Rakúskom a
ČR.
Projekt je zameraný na riešenie vybraných funkčných komplexov, ktoré sú z hľadiska
cezhraničných slovensko-ukrajinských väzieb relevantné. Ide o tieto funkčné systémy:
a) Prírodné zdroje , ochrana prírody a ŽP
 Krajinná ekológia , ochrana prírody
 Vybrané faktory ŽP
b) Ľudské zdroje
 Demografia
c) Osídlenie a kultúrne dedičstvo
 Sídelná štruktúra
 Sociálna infraštruktúra (školstvo, kultúra)
 Kultúrne dedičstvo
d) Doprava a technická infraštruktúra
 Doprava
 Energetika
 Vodné hospodárstvo
e) Hospodárska štruktúra
 Ekonomická štruktúra
 Rekreácia a cestovný ruch
V prvej fáze projektu boli práce zamerané na vymedzenie územia kooperačnej zóny I. stupňa,
pre ktoré budú výstupy projektu riešené detailnejšie v podrobnosti mierky 1 : 50 000.
Kooperačná zóna 1.stupňa (vymedzená hranicami okresov) spĺňa tieto kritéria :
a) historické väzby,
b) národnostné, jazykové a kultúrne väzby,
c) prírodné väzby (chránené územie, prvky územného systému ekologickej stability, vtok a výtok
vodných tokov a pod.),
d) priame a sekundárne väzby dopravné a väzby technickej infraštruktúry.
Za účelom vymedzenia hranice tejto zóny je spracovaný súbor vybraných analytických máp,
na základe ktorých bude po vyhodnotení táto hranica stanovená (zrejme ako územie okresov v
kontakte s ukrajinskou hranicou, t.j. okresy Sobrance, Michalovce, Trebišov, Snina ale aj ďalšie
okresy: Humenné, Medzilaborce, Svidník a Stropkov)
V súčasnosti sú práce v štádiu zosúlaďovania štruktúry javov grafických výstupov tak, aby
boli zohľadnené špecifické podmienky cezhraničnej slovensko-ukrajinskej spolupráce a zároveň bola
dodržaná v maximálnej miere kompatibilita najmä s Projektom územného rozvoja slovenskomaďarského prihraničného územia.
Boli začaté práce na analytickej časti projektu, ktoré obsahujú :
- analýzu medzinárodných súvislostí a väzieb v rámci európskeho priestoru,
- priemet navrhovaných zámerov rozvoja v rámci riešených funkčných systémov podľa Koncepcie
územného rozvoja Slovenska 2001, územné plány krajov , príp. vybraných obcí,
- priemet navrhovaných zámerov rozvoja podľa celoštátnych a regionálnych koncepčných
dokumentov,
- analýzu súčasného stavu vybraných územnotechnických podmienok riešeného územia.

Na základe výsledkov doterajších prác na Projekte Slovenská republika – Ukrajina a vo väzbe
na závery a odporúčania Projektu územného a regionálneho rozvoja slovensko-maďarského
prihraničného územia sa predbežne črtajú tieto cezhraničné problémy, ktoré je potrebné riešiť:
- riešiť spoločnú schému sídelnej štruktúry,
- spracovať rozvojovú regionálnu štúdiu Karpatského euroregiónu, v ktorej je potrebné vyhodnotiť
podmienky budovania priemyselných parkov,
- vytvárať podmienky pre cezhraničnú spoluprácu združení obcí – mikroregiónov,
- dobudovať infraštruktúru hraničných priechodov,
- riešiť dopravné väzby koridoru č. V,
- riešiť efektívne využitie dopravných kapacít železničnej a kombinovanej dopravy v priestore
Dobrá, Čierna nad Tisou, Čop, Záhony,
- spoločne riešiť problémy povodní,
- navrhnúť opatrenia na zlepšenie kvality vody cezhraničných tokov,
- zosúladiť právnu ochranu spoločných území ochrany prírody.
V procese spracovania projektu budú tieto naznačené problémy upresňované a lokalizované.
Práce na Projekte Slovenská republika – Ukrajina budú pokračovať v zmysle navrhovaného
harmonogramu prác. Postup prác bude priebežne sledovaný a hodnotený na zasadnutiach spoločnej
komisie zloženej zo zástupcov slovenskej a ukrajinskej strany, ktorá bude vytvorená na koordináciu
aktivít súvisiacich s plnením uzavretej Dohody o spolupráci.
V tejto súvislosti môžem poukázať už na prvý konkrétny výsledok rozvíjajúcej spolupráce.
Priznám sa doteraz mnohé spracovávané územnoplánovacie dokumentácie a projekty, končili na
hranici s Ukrajinou, za ktorou bolo biele miesto. V rámci prác, ktoré zabezpečuje MŽP SR na
územnom genereli cestnej dopravy SR, ktorý rozvíja KURS 2001 sú zapojené aj ukrajinské väzby,
vďaka podkladom, ktoré poskytlo Dipromisto.
Verím, že predstavený projekt vytvára základný rámec pre rozvoj ďalších projektov, ktoré
budú mať čoraz viac konkrétne výsledky a pri ich spracúvaní budú môcť byť využite aj rôzne
podporné fondy. Táto spolupráca je samozrejme založená predovšetkým na aktivitách konkrétnych
aktéroch cezhraničnej spolupráce a táto činnosť zo strany MŽP SR bude podporovaná, lebo práve
všetky ľudské aktivity vyžadujú priestor, územie, ktorého využitie musí byť tiež riadené v súlade s
princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Aby jednotlivé činnosti človeka, spoločnosti mohli byť
realizované, či už súvisiace s regionálnym rozvojom, rozvojom dopravnej, technickej infraštruktúry,
alebo inými aktivitami, a to bez vzájomných konfliktov a ohrozenia krajiny a životného prostredia,
k tomu nám slúžia nástroje regulujúce územný rozvoj.

Peter Stanko, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR
I.

Spolupráca v rámci Komisie hraničných vôd medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o vodohospodárskych otázkach
na hraničných vodách bola podpísaná v Bratislave 14. júna 1994.
Táto Dohoda sa vzťahuje na:


Hraničné úseky riek a iných prírodných vodných tokov, ako aj kanálov, ktorými prebiehajú štátne
hranice,
 Povrchové a podzemné vody v profiloch, kde ich pretínajú štátne hranice,
 Vody z častí povodí riek Uh a Latorica, ktoré podstatne ovplyvňujú režim a kvalitu vody na území
druhého štátu.
Dohodou sú upravené všetky vodohospodárske opatrenia vykonané na hraničných vodách,
ktoré môžu ovplyvniť hydrológiu povrchových vôd, podzemné vody, vodohospodársku bilanciu,
úpravu vodných tokov, stavby nádrží a ochranných hrádzí, vodohospodárske meliorácie, ochranu proti
povodniam a ľadochodom, zásobovanie vodou, ochranu povrchových a podzemných vôd pred
znečistením, reguláciu a komplexné využitie vôd v povodiach hraničných riek, prevádzku technických

zariadení, ochranu tokov a priľahlých území proti vodnej erózii a na iné vodohospodárske opatrenia.
Pre riešenie úloh vyplývajúcich z Dohody je zriadená Slovensko-ukrajinská komisia pre
hraničné vody. Každá zmluvná strana vymenúva do Komisie splnomocnenca vlády a ďalších členov,
na rokovanie môžu byť prizvaní aj experti podľa riešených problémov. V rámci riešenia konkrétnych
úloh sú vytvorené tieto pracovné skupiny:


Pre hydrotechnické práce a protipovodňovú ochranu, kde si zmluvné strany vzájomne odsúhlasujú
plány a projekty hydrotechnických prác a vykonávajú prehliadky vodohospodárskyhch objektov
a zariadení na prihraničných územiach oboch strán. V posledných rokoch boli hydrotechnické
práce sústredené na oboch stranách na realizáciu protipovodňových opatrení na rieke Uh.
 Pre oblasť hydrometerológie, kde je zakotvená výmena hydrometeorologických informácií.
Vykonávajú sa spoločné a súbežné merania prietokov vody v hraničných profiloch riek Uh
a Latorica, vykonáva sa bilancia prietokov vody. Každodenná výmena operatívnych
hydrometeorologických informácií sa uskutočňuje medzi SHMÚ Košice a zakarpatským
strediskom CGM v Užhorode. Hydrologické predpovede sú vydávané pre vodomerné profily Uh
v Užhorode a v Lekárovciach a pre Latoricu v Čope a vo Veľkých Kapušanoch.
 V rámci spolupráce v oblasti ochrany čistoty hraničných vôd sa vykonávajú spoločné odbery
vzoriek vôd z hraničných tokov. Odbery a rozbory vôd sa vykonávajú na toku Uh v profile
Pinkovce (r.km 18,5), na toku Latorica v profile Leles (r.km 2,2), na toku Tisa v profile Malé
Trakany (r.km 3,0), na toku Uličanka v profile štátna hranica (r.km 2,2) a na toku Ublianka profil
pod Ubľom (r.km 2,0). Odbery vzoriek vôdz hraničných tokov sa vykonávajú každou stranou
samostatne jedenkrát mesačne v termínoch dohodnutých spolupracujúcimi laboratóriami SVP š.p.
OZ povodie Bodrogu a Hornádu v Košiciach a oddelením analytickej kontroly Štátneho úradu pre
ekológiu a prírodné zdroje v Zakarpatskej oblasti v Užhorode. Celkovo sa sleduje 19 ukazovateľov
znečistenia.
Čo sa týka mimoriadneho zhoršenia kvality vôd v hraničných profiloch tokov s Ukrajinou za
posledné dva roky takýto stav nenastal. V súčasnosti experti obidvoch strán pracujú na návrhu
spoločného zosúladeného havarijného plánu pre toky Uh a Latorica.
Výstražná monitorovacia stanica na toku Uh v obci Pinkovce, ktorá bola vybudovaná
v rámci americkej pomoci (USAID) za účelom včasného varovania pred mimoriadnym znečistením
prichádzajúcim z Ukrajiny pracuje v súčasnosti v skúšobnej prevádzke.
II.

Spolupráca s Ukrajinou v rámci medzinárodných aktivít
V rámci medzinárodných aktivít v oblasti ochrany a manažmentu vôd Ukrajina je
pozorovateľom v rámci Dohovoru o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja, ktorý vstúpil
do platnosti v r. 1998 (Dohovor). Jej členstvo v Dohovore sa očakáva v pomerne krátkom čase. Od
vzniku Environmentálneho programu pre povodie Dunaja v r. 1992, ktorý bol predchodcom tohto
Dohovoru, sa reprezentanti a experti Ukrajiny zúčastňujú rozsiahlych aktivít a prác v expertných
skupinách s cieľom dosiahnuť udržateľné vodné hospodárstvo, vrátane zachovania, zlepšenia
a racionálneho využívania zdrojov povrchových a podzemných vôd v povodí Dunaja.
Jednou z kľúčových aktivít v rámci Medzinárodnej komisie pre ochranu Dunaja ustanovenej
v rámci Dohovoru je implementácia Rámcovej smernice pre vody. Cieľom tejto smernice Európskej
únie, transponovanej do právneho poriadku Slovenskej republiky je dosiahnutie dobrého stavu vôd do
roku 2015, v zmysle definície uvedenej v smernici. Z toho dôvodu implementácia Rámcovej smernice
pre vody v rámci podunajských štátov má veľký význam pre spoluprácu na hraničných vodách,
nakoľko Slovenská republika ako budúci členský štát Európskej únie bude mať unifikovaný systém
monitoringu a hodnotenia vôd ako aj aplikáciu spoločných prístupov k ochrane a manažmentu vôd.
V posledných rokoch sa aktivity ochrany vôd v povodí Dunaja rozširujú na celý región, t.j. na
spoluprácu s Medzinárodnou komisiou pre ochranu Čierneho mora, ktorá bola ustanovená v rámci
Dohovoru o ochrane Čierneho mora pred znečistením, ktorého Ukrajina je členským štátom.
V roku 1996 vstúpil do platnosti Dohovor o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov
a medzinárodných jazier, iniciovaný EHK OSN a podpísaný v roku 1992. Obidve krajiny, SR
a Ukrajina sú jeho členmi. V rámci tohto dohovoru boli ustanovené medzinárodné pracovné skupiny
s rôznym zameraním, ktorých hlavnou úlohou je napĺňať ciele stanovené v Dohovore o ochrane

a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier, ktoré sú zamerané na posilnenie
bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce v oblasti ochrany, prevencie, kontroly a redukcie znečistenia,
ktoré má alebo môže mať cezhraničný dopad a na racionálne využívanie hraničných vôd, ich ochranu
ako aj ochranu a obnovu ekosystémov.
Jednou z pracovných skupín je Pracovná skupina pre monitoring a hodnotenie vôd, ktorá
okrem iných dokumentov vypracovala Smernice pre monitoring a hodnotenie hraničných tokov. Jej
verifikácia sa uskutočňuje na sérii pilotných projektov. Jedným z nich je spoločný ukrajinskoslovenský pilotný projekt na rieke Latorica a Uh. V súčasnosti sa ukončuje správa „Identifikácia
a prehľad manažmentu vôd“ a na ňu nadväzujúca „Správa odporúčaní“, ktoré uzatvárajú
niekoľkoročnú spoločnú prácu slovenských a ukrajinských expertov. V tejto súvislosti by sme radi
požiadali zástupcov Ukrajiny o podporu pri urýchlenom ukončení časti správ z ich strany, aby sme
mohli spoločne prezentovať výsledky pilotného projektu na Latorici a Uhu, ktoré budú významným
príspevkom do bilaterálnej spolupráce na hraničných vodách medzi našimi krajinami.
III.

Spolupráca na projekte „Povodňový manažment na Slovensku a Ukrajine“
Práce na projekte „Povodňový manažment na Slovensku a Ukrajine“ boli zahájené v marci
2001 a ukončenie projektu sa predpokladá v júni 2004. Dánsko-slovensko-ukrajinský projekt je
z rozhodujúcej časti financovaný Dánskou agentúrou pre životné prostredie (DEPA) prostredníctvom
programu DANCEE (Dánska spolupráca v oblasti životného prostredia pre Východnú Európu).
Slovenská republika prispieva do projektu poskytnutím potrebných údajov, kvalifikovaného personálu
na zostavenie a kalibráciu modelov a vytvorením pracovných podmienok pre dánskych expertov pri
ich pobytoch na Slovensku cez národné organizácie zodpovedné za hydrologickú predpovednú službu
a protipovodňovú ochranu t.j. Slovenský hydrometeorologický ústav, Slovenský vodohospodársky
podnik, š.p. a Výskumný ústav vodného hospodárstva.
Hlavným cieľom projektu je zníženie nežiadúcich následkov povodní zavedením
progresívnych technológií matematického modelovania správania sa hydrologického systému
v extrémnych hydrometeorologických situáciách, aplikovaných najmä na hydrologické predpovede
a plánovanie protipovodňových opatrení. Aplikovaný software (MIKE 11-modelovací systém pre
prirodzené a umelé korytá) je produktom Dánskeho hydraulického ústavu (DHI, Water and
Environment, ktorý bol v rámci projektu dodaný do SR v piatich licenciách (2x SHMÚ, 2x SVP, š.p.,
1x VÚVH).
Kalibrácia modelov prebiehala v jednotlivých častiach: podpovodia pre zrážkovo-odtokový
model NAM, riečne úseky a nádrže pre hydrodynamický model. V súčasnosti je funkčný celý spojený
model t.j. slovenská a ukrajinská časť povodia Bodrogu a časť rieky Tisa od stanice Záhony po vodné
dielo Tiszalok. Zahájila sa kalibrácia predpovednej verzie modelu vo viacerých modifikáciách (horné
časti slovenského povodia Bodrogu, celá slovenská časť, kompletný model).
Zostavujú sa súbory podkladov a údajov pre operatívnu databázu, ktorá je nevyhnutná pre
prevádzkovanie predpovednej verzie modelu v reálnom čase. Spracúvajú sa dostupné mapové
podklady pre aplikáciu špeciálneho softwaru MIKE 11 GIS, ktorý umožní priestorovú analýzu
a mapovanie modelových výsledkov. Pripravujú sa scenáre štrukturálnych protipovodňových opatrení,
ktorých potenciálna efektívnosť sa bude testovať modelom.
IV. Spolupráca v ochrane prírody medzi Slovenskom a Ukrajinou
Spolupráca s Ukrajinou sa dlhodobo realizuje predovšetkým na 2 úrovniach:
Na oficiálnej, vládnej resp. medzivládnej úrovni najmä v rámci Medzinárodnej biosferickej
rezervácie („MBR“) Východné Karpaty;
MBR Východné Karpaty bola vyhlásená v roku 1993, najprv ako bileaterálna slovenskopoľská; jej súčasťou sa stali za Slovenskú republiku východná časť CHKO Východné Karpaty
(dnes Národný park Poloniny) a za Poľsko Bieščadsky park narodowy, Park krajoobrazowy
Cisnansko-Wetlinsky a Park krajoobrazowy Doliny Sanu.
V roku 1999 boli do MBR Východné Karpaty začlenené i ukrajinské chránené územia
Užansky narodny prirodny park a Nadsjanský park krajoobrazov; UNESCO uznalo MBR
Východné Karpaty za trilaterálne chránené územie.
Spoluprácu medzi územiami by mala upravovať spoločná dohoda o spolupráci v rámci MBR
Východné Karpaty, ktorá by mala byť podpísaná na úrovni troch ministerstiev. Táto zmluva

už bola predložená na slovensko-poľskej medzivládnej komisii pre životné prostredie a je
v štádiu posudzovania, následne by mala byť podpísaná.
Všeobecným cieľom spolupráce v rámci MBR je zosúladenie zásad a postupov pri ochrane
vzácnych druhov rastlín a živočíchov, ako aj pri starostlivosti o hraničiace územia.
Aktuálnymi témami je spolupráca pri usmerňovaní cestovného ruchu (napr. rozširovanie
spoločných trás pre cyklistov a výchovných činností pre návštevníkov týchto chránených
území) a všeobecne pri výchove k ochrane prírody. V tomto roku napr. Slovenská televízia
natáča film o MBR Východné Karpaty so zameraním na širokú verejnosť.
Uvedené činnosti za slovenskú stranu realizuje Štátna ochrana prírody SR – Správa
Národného parku Poloniny, v spolupráci s odborom ochrany prírody a krajiony Ministerstva
životného prostredia SR a Národným komitétom UNESCO.
Na mimovládnej úrovni prostredníctvom Nadácie na ochranu biodiverzity Východných Karpát, ktorá
bola založená v roku 1996 a okrem Slovenska, Ukrajiny a Poľska je v nej zastúpené aj Švajčiarsko
a Spojené štáty americké. Cieľom tejto nadácie je podporovať projekty na ochranu prírody v MBR
Východné Karpaty.
V ostatných rokoch Slovenská republika a Ukrajina spolupracujú na príprave tzv. Karpatského
dohovoru, ktorý by mal byť podpísaný v Kyjeve v máji 2003. Po podpísaní a následnej ratifikácii
tohto dohovoru by Slovenská republika rovnako ako Ukrajina mala zintenzívniť vzájomnú spoluprácu,
najmä v nadväznosti na články 2, 3, 4 a 12 navrhovaného textu dohovoru.
Na záver si dovoľujeme pripomenúť, že prekážkou praktickej spolupráce v ochrane prírody
prihraničných území bolo zavedenie vízovej povinnosti. Uľahčením vzájomnej spolupráce by bolo
zavedenie osobitného režimu pre pracovníkov odborných organizácií ochrany prírody, v rámci ktorého
by boli víza udeľované na pobyt za účelom koordinovanej ochrany prírody za výhodných podmienok.

Vojtech Tóth, riaditeľ Colného úradu Čierna nad Tisou
Vychádzajúc z výsledkov pracovného stretnutia Zmiešaných medzirezortných komisií
Slovenskej republiky a Ukrajiny k otázkam hraničných priechodov na spoločnej štátnej hranici, ktoré
sa konalo dňa 3.10.2002 v Čiernej nad Tisou, a diplomatickej nóty Ministerstva zahraničných vecí
Ukrajiny vo veci návrhu zriadenia hraničného priechodu Veľké Slemence – Mali Selmenci môžem len
podporiť tento návrh, ktorý inicioval konzul Ukrajiny v Slovenskej republike pán Asman na rokovaní
3.10.2002 v Čiernej nad Tisou.
Plne sa stotožňujem s textom diplomatickej nóty Ukrajiny zo dňa 9.10.2002 i v návrhu, že pre
otázky spojené so zriadením, pracovnou dobou a podmienkami prekračovania štátnej hranice
obyvateľmi uvedených obcí bolo navrhnuté prekonzultovať predmetnú vec v priebehu pracovných
rokovaní príslušných orgánov obidvoch strán.
Považujem za potrebné uviesť, že v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 335 z 25.
mája 1993 a následnej smernice k tomuto uzneseniu je za oblasť otvárania, rozhodovania, zmene
charakteru a uzatvárania colných priechodov na štátnej hranici zodpovedná zmiešaná komisia pre
otázky colných priechodov, ktorej predsedom je generálny riaditeľ Colného riaditeľstva SR a môže
z pozície svojej funkcie po prerokovaní s príslušným ministrom zriaďovať pracovné skupiny expertov
na prípravu podkladov pre rokovania a rozhodovania komisie. Pre úplnosť uvádzam, že zmiešaná
komisia je zložená zo zástupcov ministerstva financií, zahraničných vecí, životného prostredia, vnútra,
dopravy, pôšt a telekomunikácií a Colného riaditeľstva SR.
Akceptujúc výsledok rokovania z 3.10.2002 v čiernej nad Tisou a textu diplomatickej nóty
Ministerstva zahraničných vecí Ukrajiny, privítam návrh zloženia pracovnej skupiny expertov určenej
ukrajinskou stranou na zriadenie a určenie charakteru cestného hraničného priechodu Veľké Slemence
– Mali Selmenci.
V tejto súvislosti by som rád upozornil na skutočnosť, že legislatíva Slovenskej republiky,
konkrétne Colný zákon v ustanovení §-u 65 ods. 7, umožňuje povoliť prestup štátnej hranice mimo
colný priechod, citujem: „Colné riaditeľstvo môže po dohode s príslušným útvarom Policajného zboru

SR v jednotlivých prípadoch povoliť prestup osôb a prepravu tovaru cez colnú hranicu mimo colného
priechodu a určiť, v ktorých prípadoch takéto povolenie vydáva pohraničný colný úrad“. Toto
ustanovenie colného zákona je aplikované hlavne na úseku štátnej hranice s Maďarskou a Českou
republikou z dôvodu, že platné bilaterálne zmluvy túto problematiku neriešia a nerieši to zatiaľ ani
jedna z platných zmlúv uzavretá s Ukrajinou.
Predmetné povolenie vydáva Colné riaditeľstvo SR na základe žiadosti predovšetkým
miestnych samospráv z prihraničných obcí, ktoré sú odôvodnené konaním spoločenských,
náboženských, kultúrnych a iných obdobných akcií organizovaných v prihraničných obciach oboch
štátov. Organizátori uvedených akcií musia podať žiadosť v dostatočnom časovom predstihu pred
uskutočnením akcie na príslušný orgán svojho štátu.
Túto informáciu uvádzam z tohto dôvodu, že na slovenskej strane je možnosť ešte pred
oficiálnym otvorením hraničného priechodu Veľké Slemence – Mali Selmenci umožniť za vyššie
uvedených podmienok prestup občanov Slovenskej republiky a Ukrajiny cez štátnu hranicu mimo
colný priechod.
Táto skutočnosť, z dôvodu krátkosti času, nebola prekonzultovaná s riaditeľom úradu
hraničnej a cudzineckej polície Policajného zboru Slovenskej republiky z pohľadu na špecifickosť
tohto úseku štátnej hranice čo sa týka vízovej povinnosti a s tým spojeného hraničného vybavovania
občanov v podmienkach, že toto sa vykonáva mimo hraničného priechodu.
Či takáto možnosť ešte pred otvorením hraničného priechodu je možná aj z ukrajinskej strany,
nemám vedomosti.

Tibor Mako, riaditeľ úradu hraničnej a cudzineckej polície Policajného zboru SR
Vážení prítomní,
dovoľte mi, aby som Vás oboznámil s otázkami prekračovania slovensko-ukrajinskej štátnej
hranice občanmi zmluvných strán.
Vo svojom vystúpení sa zameriam sa na 4 hlavné okruhy:
priepustnosť na spoločnej štátnej hranici
legálna migrácia
integračné snahy SR
nelegálna migrácia (okrajovo)
Slovenská republika má spoločnú štátnu hranicu s Ukrajinou v dĺžke 98,500 km, na ktorej
pôsobí 9 oddelení hraničnej kontroly Policajného zboru, z ktorých 4 oddelenia hraničnej kontroly
pôsobia aj na hraničnom priechode medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou a to dva cestné hraničné
priechody Vyšné Nemecké – Užhorod, Ubľa – Malyj Bereznyj a dva železničné hraničné priechody
Čierna nad Tisou – Čop a Maťovské Vojkovce – Pavlovo, ktorý slúži len pre nákladnú dopravu.
Uvedené hraničné priechody sú zriadené na základe zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a
vládou Ukrajiny o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach podpísanej v Kyjeve
15.6.1995 s účinnosťou od 21.2.1996.
Slovenská republika má záujem na posilnení dobrých susedských vzťahov a vyvíja úsilie o
maximálnu priepustnosť na spoločnej štátnej hranici. V tejto súvislosti bola na Zmiešanej
medzirezortnej komisii Slovenskej republiky a Ukrajiny, ktorá sa uskutočnila dňa 3. 10. 2002
v Čiernej nad Tisou prerokovaná otázka možnosti otvorenia hraničného priechodu so zjednodušeným
poriadkom prekračovania štátnej hranice „Veľké Slemence – Mali Selmenci,“ ktorý by slúžil len pre
občanov týchto dvoch obcí. Dňa 11.11.2002 bola z Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Kyjeve na
úrad hraničnej a cudzineckej polície Policajného zboru faxom zaslaná diplomatická nóta Ministerstva
zahraničných vecí Ukrajiny, ktorou ukrajinská strana navrhla otvorenie hraničného priechodu Veľké
Slemence – Mali Selmenci. Ukrajinská strana ďalej navrhla, aby otázky výstavby hraničného
priechodu, jeho prevádzkovej doby, ako aj podmienky prekračovania štátnej hranice boli
prekonzultované v priebehu pracovných rokovaní príslušných orgánov obidvoch strán. Ústredným
orgánom pre rozhodovanie o otváraní nových hraničných priechodov je uznesením vlády Slovenskej
republiky č. 335/1993 ustanovené Ministerstvo financií – Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky.
1)
2)
3)
4)

Služba hraničnej a služba cudzineckej polície je personálne i technicky schopná po jeho otvorení
zabezpečiť výkon služby.
Úrad hraničnej a cudzineckej polície Policajného zboru nepovažuje otvorenie hraničného
priechodu Veľké Slemence – Mali Selmenci za rozpor so záväzkami Slovenskej republiky voči
Európskej únii.
Režim na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici je upravený v zmluve medzi Slovenskou
republikou a Ukrajinou o režime na slovensko-ukrajinských štátnych hraniciach, spolupráci a
vzájomnej pomoci v hraničných otázkach podpísanej v Bratislave 14. októbra 1993 s účinnosťou od 2.
decembra 1994.
V Bratislave 14. októbra 1993 bola podpísaná aj zmluva medzi Slovenskou republikou a
Ukrajinou o spoločných štátnych hraniciach, ktorá nadobudla účinnosť 2. decembra 1994.
Na
existujúcich hraničných priechodoch výkon služby zabezpečuje každá strana na vlastnom území,
hraničné priechody boli budované pre kontrolné zložky SR na území SR a pre kontrolné zložky UKR
na území UKR. Z uvedeného dôvodu infraštruktúra hraničných priechodov zodpovedá a je
dostačujúca len pre kontrolné zložky každého štátu samostatne a v súčasnej dobe nie je možné urobiť
žiadne úpravy existujúcej infraštruktúry z dôvodu členitosti terénu.
S cieľom zlepšiť organizáciu a uľahčiť kontrolu osôb, tovarov a dopravných prostriedkov
prekračujúcich slovensko-ukrajinskú štátnu hranicu v cestnej a železničnej doprave úrad hraničnej
a cudzineckej polície Policajného zboru spracoval návrh zmluvy medzi Slovenskou republikou
a Ukrajinou o hraničnom vybavovaní v cestnej a železničnej doprave, ktorý bol v mesiaci september
2002 predložený Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky k ďalšiemu legislatívnemu
konaniu.
Od júla 2000 do konca roku 2001 je zaznamenaný výrazný pokles počtu cestujúcich oproti
predchádzajúcemu obdobiu.
Spolu za všetky hraničné priechody na spoločnej štátnej hranici s Ukrajinou:

Počet vybavených osôb

1999

2000

2001

2002

2 924 750

1 408 861

801.015

932.459

celkom

Počet vybavených osôb smeru migrácie - porovnanie za obdobie roku 2001 a roku 2002
Porovnanie
s Ukrajinou
z toho:
Občanov SR
Občanov susedného štátu
Ďalších nevízových štátov
Vízových štátov
Celkom
Frekvencia osôb SPOLU

2001
zo SR
54.092
278.315
33.448
32.446
398.301

do SR
53.608
290.849
33.330
24.927
402.714
801.015

2002
Spolu
107.700
569.164
66.778
57.330
801.015

Zo SR
76 799
326.331
35.457
20.740
459.327

do SR
76.435
334.809
36 651
25.237
473.132
932.459

153.234
661.140
72.108
45.977
932.459

Z uvedenej štatistiky vyplýva, že celkový počet cestujúcich prekračujúcich spoločnú štátnu
hranicu systematicky do konca roku 2001 klesá. Tento pokles je následkom vypovedania bezvízovej
dohody zo strany Slovenskej republiky s platnosťou od 28. júna 2000. Tým istým dňom nadobudla
platnosť Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o zrušení
vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov. Po vzájomnej dohode
s ukrajinskou stranou boli od marca 2001 prijaté opatrenia na zjednodušenie uskutočňovania
vzájomných ciest občanov prihraničných oblastí. Využívaním dohody o liberalizácii vízového režimu
občanmi zmluvných strán dochádza v roku 2002 k zvýšeniu počtu cestujúcich, ako i dopravných
prostriedkov.

Počet vybavených dopravných prostriedkov smeru migrácie – porovnanie za obdobie
roku 2001 a roku 2002
Porovnanie
s Ukrajinou
z toho:
Osobné automobily
Autobusy
Nákladné dopravné prostriedky
Osobné vlaky
Nákladné vlaky
Osobné lode
Nákladné lode
Vleky (člny)
Lietadlá
Celkom
Frekvencia dopr. prostriedkov
SPOLU

2001
zo SR
188.293
3.701
16.289
1.954
6.512
0
0
0
0
216.749

do SR
187.765
3.894
17.508
1.954
6.608
0
0
0
0
217.729

2002
Spolu
376.058
7.595
33.797
3.908
13.120
0
0
0
0
434.478

434.478

zo SR
227.483
3.625
20.380
2.059
5.563
0
0
0
0
259.110

do SR
223.830
4.151
23.054
2.059
5.652
0
0
0
0
258.746

Spolu
451.313
7.776
43.434
4.118
11.215
0
0
0
0
517.856

517.856

Spolupráca hraničných orgánov Slovenskej republiky a Ukrajiny sa vykonáva na úrovni
hranično splnomocneneckého aparátu podľa prijatej zmluvnej úpravy. Spolupráca pri hraničnom
vybavovaní osôb a dopravných prostriedkov pri ochrane spoločnej štátnej hranice je na dobrej úrovni
bez výskytu vážnejších problémov.
V júni v roku 1995 podala Slovenská republika žiadosť o členstvo v Európskej únii. Na
základe posudku Európskej rady, Európska komisia odporučila, aby sa začali rokovania so Slovenskou
republikou. Jedným z významných hodnotiacich kritérií zo strany Európskej únie k snahám
Slovenskej republiky o integráciu do európskych štruktúr je aj posudzovanie schopností zabezpečiť
ochranu štátnej hranice a účinnosť opatrení na úseku boja s nelegálnou migráciou.
Vzhľadom na súčasný vývoj nežiadúcej migrácie možno konštatovať, že štáty Európskej únie
a v rámci nej štáty Schengenskej dohody venujú a budú venovať problematike migrácie, voľného
pohybu osôb, ochrany štátnej hranice a politike asociovanej krajiny v týchto oblastiach značnú
pozornosť najmä s ohľadom na skutočnosť, že chápu vonkajšiu hranicu Európskej únie ako strategickú
líniu, na ktorej je potrebné prijať a vykonať nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie vnútornej
bezpečnosti a stability členských štátov. Slovenská republika sa ako jedna z asociovaných krajín musí
pripraviť na prevzatie zodpovednosti za ochranu vonkajšej hranice Európskej únie, t. j. za ochranu
štátnej hranice s Ukrajinou.
Na splnenie požiadaviek Európskej únie v tejto oblasti bolo prijatých viacero opatrení, medzi
najvýznamnejšie patrilo schválenie „Koncepcie služby hraničnej a cudzineckej polície v perspektíve
zapojenia Slovenskej republiky medzi štáty Schengenskej dohody“ – ochrana vonkajšej hranice EÚ,
ktorej realizácia bola rozvrhnutá na obdobie rokov 2000 až 2002.
Medzi najvýznamnejšie už realizované úlohy patrí najmä:






spracovanie návrhu nového zákona o pobyte cudzincov a jeho schválenie v Národnej rade
Slovenskej republiky.
prechod na líniové riadenie služby hraničnej a služby cudzineckej polície,
skvalitnenie materiálno-technického vybavenia útvarov hraničnej a cudzineckej polície,
zavedenie jednotného formátu víz, podľa kritérií Európskej únie,
zlúčenie hraničných oddelení Policajného zboru s oddeleniami cudzineckej polície Policajného
zboru na oddelenia hraničnej kontroly Policajného zboru. Oddelenia hraničnej kontroly Policajného
zboru pôsobiace na štátnej hranici s Ukrajinou boli personálne posilnené a postupne bude
zabezpečená ochrana štátnej hranice na profesionálnej úrovni príslušníkmi Policajného zboru.

Uvedené opatrenia majú za cieľ zvýšiť účinnosť ochrany štátnej hranice s dopadom na
elimináciu nelegálnej migrácie.
Úrad hraničnej a cudzineckej polície Policajného zboru v súvislosti s opatreniami na
zabezpečenie hraničnej kontroly a ochrany budúcej vonkajšej hranice štátov Schengenskej dohody
v najbližšom období pripravuje ďalšie zmeny aj na základe odporúčaní predvstupových poradcov EÚ.
Uvedené zmeny čiastočne rieši stratégia dobudovania ochrany štátnej hranice schengenského
typu, ktorá tvorí nadstavbu už vyššie spomínanej „Koncepcie...“, ktorá bola ohraničená do konca roku
2002. Táto bola vládou Slovenskej republiky schválená 7.8.2002 a je jedným zo zásadných
dokumentov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorého realizáciou v určených časových
etapách urobí Slovenská republika rozhodný krok smerujúci k splneniu podmienok stanovených
asociovaným krajinám pre vstup do Európskej únie. Priority ďalšej implementácie k zaisteniu
pripravenosti Slovenskej republiky k dátumu vstupu do Európskej únie a k dátumu vstupu medzi
krajiny Schengenskej dohody sú rozdelené do troch časových úsekov. Krátkodobé priority na roky
2002 – 2003, strednodobé priority na roky 2004 – 2006 a dlhodobé priority na roky 2007 – 2010.
Ďalej ide o zmeny spôsobu vykonávania kontroly pobytu cudzincov vo vnútrozemí
a operatívny spôsob zabezpečenia kontroly cudzincov v blízkosti zelenej štátnej hranice a vo
vnútrozemí.
Prípadné ďalšie zmeny v systéme kontroly pobytu cudzincov na území Slovenskej republiky,
hraničnej kontroly a ochrane štátnej hranice zabezpečovanej hraničnou a cudzineckou políciou a ich
rozsah, závisí od budúceho vývoja v Európe.
Vývoj bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike znova poukázal na skutočnosť, že mnohé
problémy na úseku trestnej činnosti nielen u nás, ale aj v iných štátoch, vychádzajú z úrovne ochrany
štátnej hranice. Na stave nelegálnej migrácie sa významným spôsobom prejavujú zmeny
v medzinárodnej politickej situácii. Vzhľadom na geografickú polohu sa naša krajina zatiaľ radí medzi
tranzitné krajiny.
V roku 2002 bolo na spoločnej štátnej hranici s Ukrajinou riešených celkom 2.384
nelegálnych migrantov, z toho v Prešovskom kraji 865 nelegálnych migrantov a v Košickom kraji
1.519 nelegálnych migrantov.
Úrad hraničnej a cudzineckej polície Policajného zboru v spolupráci s ostatnými štátnymi
orgánmi Slovenskej republiky s cieľom zabrániť nelegálnemu prenikaniu skupín na naše územie
vykonal a naďalej bude vykonávať opatrenia na posilnenie ochrany štátnej hranice či už materiálne,
alebo personálne.
Ďakujem za pozornosť.
Navrhované opatrenia:
pred otvorením hraničného priechodu Veľké Slemence – Mali Selmenci určiť jeho charakter s
presnou prevádzkovou dobou ako aj podmienok prekračovania štátnej hranice. Úrad hraničnej a
cudzineckej polície Policajného zboru po dohode s Colným riaditeľstvom navrhuje 12 h. pracovný
čas (08.00 h. – 20.00 h.),
- upresniť, pre ktorých obyvateľov bude určený (či len pre obyvateľov obcí Veľké Slemence – Mali
Selmenci alebo či aj pre obyvateľov blízkych prihraničných obcí). Slovenská strana je schopná
zabezpečiť výkon služby aj pre prihraničné obce,
- prekračovanie štátnej hranice je potrebné riešiť v rámci platnej legislatívy t. zn. na platný cestovný
doklad s udeleným vízom a v súlade s liberalizáciou vízového režimu, ktorá sa vzťahuje aj na
obyvateľov týchto obcí.
-

Ján Hurný, štátny tajomník Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR
Na Slovensku v rámci predvstupovej pomoci EÚ na podporu prihraničných regiónov sme mali
program PHARE CBC – cezhraničnú spoluprácu. Program Cezhraničnej spolupráce sa v Slovenskej
republike realizuje od roku 1998 formou dvojstranných programov s Rakúskom, Maďarskom
a Poľskom.

Z hľadiska postupného začleňovania SR do Európskej únie je rok 2003 posledným rokom
uplatňovania PHARE CBC. Po ukončení tohto programu sa Slovenská republika pripravuje čerpať
peniaze zo štrukturálnych fondov. Jedným z takýchto fondov je Iniciatíva spoločenstva INTERREG,
ktorý by mal nahradiť PHARE CBC. Pri predpokladanom vstupe Slovenska do Európskej únie v roku
2004 budeme čerpať finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, v rámci neho zo
spomínanej iniciatívy INTERREG III.
V rámci programu INTERREG III A Slovensko bude mať nasledovné programy:
Program INTERREG III A Slovensko – Rakúsko:
2,9 MEUR
Program INTERREG III A Slovensko – Poľsko:
2,9 MEUR
Program INTERREG III A Slovensko – Česko:
1,4 MEUR
Teritoriálny program INTERREG III A/TACIS Slovensko-Maďarsko-Ukrajina:

2,9 MEUR

Strategickým dokumentom pre cezhraničnú spoluprácu v rámci budúceho programu
INTERREG III A je Spoločný programovací dokument (JPD – Joint Programming Document), ktorý
bol vypracovaný pre každú hranicu v rámci existujúceho programu PHARE CBC a v ktorom sú
stanovené priority spolupráce a smery rozvoja prihraničných regiónov na roky 2000 – 2006. Našou
úlohou je revidovanie existujúcich dokumentov a príprava nových dokumentov pre vznikajúce
programy s Českou republikou a Ukrajinou.
V rámci Spoločného programovacieho dokumentu sú vymedzené priority pre jednotlivé
programy v rámci INTERREG-u. Medzi základné priority budú patriť:
Priorita č. 1
Priorita č. 2
Priorita č. 3
Priorita č. 4
Priorita č. 5

Cezhraničná hospodárska spolupráca
Dosiahnuteľnosť
Cezhraničné organizačné štruktúry a siete
Ľudské zdroje
Trvalý územný rozvoj a rozvoj životného prostredia

Tieto priority budú rozpracované na úroveň jednotlivých opatrení vždy v závislosti od dohody
medzi partnerskými krajinami pri príprave, resp. revízii Spoločného programovacieho dokumentu.
Uvedené priority a jednotlivé opatrenia v rámci priorít sa môžu zmeniť v závislosti o d potreby
a dohody partnerských strán pre každý program osobitne. Na základe odporúčaní Európskej komisie
a dohody medzi partnerskými krajinami koncom apríla (začiatkom mája) 2003, bude prvá verzia JPD
zaslaná neoficiálne Európskej komisii na prvé pripomienky, koncom júna 2003 bude odovzdaná
oficiálne predbežná verzia JPD a v októbri 2003 budeme musieť odovzdať konečnú verziu Európskej
komisii na schválenie.
Dňa 13.3.2003 sa v Bratislave uskutoční pracovné stretnutie v rámci spolupráce SlovenskoMaďarsko-Ukrajina, kde bude prerokovaná príprava Spoločného programovacieho dokumentu, ktoré
priority a ktoré opatrenia budú zapracované do dokumentu. Budú prerokované aj problémy, ktoré sa
môžu vyskytnúť pri zosúladení programu INTERREG s programom TACIS.
V súčasnosti Úrad vlády SR dostal na rok 2003 od Európskej komisie finančné prostriedky na
podporu prihraničného regiónu pri vonkajšej hranici v hodnote 1,3 MEUR. Ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja SR vypracovalo Project Fiche na Fond malých projektov na slovenskoukrajinskú hranicu, s ktorým sa uchádzame o spomínané finančné prostriedky. Ak získame finančné
prostriedky (1,3 MEUR), budeme môcť podporovať projekty v hodnote 1 000 – 50 000 EUR v rámci
slovensko-ukrajinskej spolupráce ešte pred programom INTERREG III A.

Michal Biganič, generálny konzul, Generálny konzulát Slovenskej republiky v Užhorode
Upozornil na nedodržiavanie článku 9 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou
Ukrajiny o železničnej doprave cez štátnu hranicu, podpísanej 15. júna 1995 v Kyjeve. Tento
nedostatok by však mali podľa jeho názoru odstrániť príslušné orgány.

Martin Pado, štátny tajomník Ministerstva vnútra SR
Konštatoval, že rokovanie bolo plodné, prospešné, dobre obsahovo i organizačne pripravené,
čím sa vytvorili dobré predpoklady na efektívnu slovensko-ukrajinskú cezhraničnú spoluprácu na
ďalšie obdobie.
Druhé zasadnutie Pracovnej skupiny pre cezhraničnú spoluprácu sa uskutoční v štvrtom
štvrťroku 2003 na Ukrajine.

