
Pomáha orgánom 
činným v trestnom 

konaní a správnym 
orgánom lepšie 

chrániť schengenský 
priestor, bojovať proti 

zločinu a nachádzať 
nezvestné osoby.

Máte otázky o EÚ?
Europe Direct je služba, ktorá vám pomôže nájsť 

odpovede na vaše otázky o Európskej únii.

Bezplatné telefónne číslo (*):
00 800 6 7 8 9 10 11

(*) Niektorí operátori mobilných sietí nepovoľujú prístup k číslam 
00800 alebo tieto hovory fakturujú.
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Ďalšie informácie o systéme SIS II a vašich právach: 
ec.europa.eu/dgs/home-affairs/sisii
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Pomáha vám voľne 
Sa Pohybovať, 
Pomáha vám žIť 
v bezPečí
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http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/sisii


Čo je to schengenský priestor?
Schengenský priestor predstavuje veľkú časť európskeho kon-
tinentu, v ktorej sa zrušili kontroly na spoločných vnútorných 
hraniciach. Zúčastnené krajiny sa riadia spoločnými pravidlami 
pri vykonávaní kontrol na vonkajších hraniciach schengenského 
priestoru, a takisto aj pri udeľovaní víz či spolupráci medzi polí-
ciou a súdnymi orgánmi v trestných veciach (zoznam krajín pat-
riacich do Schengenu nájdete na internetovej stránke uvedenej 
na konci tohto letáka).

Čo je to schengenský informačný 
systém?
Schengenský informačný systém (a druhá generácia systému 
– SIS II) je jadrom schengenskej spolupráce. Tento informač-
ný systém umožňuje vnútroštátnej pohraničnej stráži, colným  
a policajným orgánom zodpovedným za vykonávanie kontrol 
na vonkajších hraniciach schengenského priestoru a v jeho rám-
ci šíriť zápisy o hľadaných alebo nezvestných osobách a pred-
metoch, ako sú napr. ukradnuté vozidlá a dokumenty. Systém 
SIS II nadväzuje na významnú úlohu, ktorou je kompenzovať 
zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach, a uľahčuje voľný po-
hyb osôb v schengenskom priestore.

Systém SIS II poskytuje informácie o jednotlivcoch, ktorí nema-
jú právo na vstup alebo pobyt v schengenskom priestore, alebo  
o tých, ktorí sú na zozname hľadaných osôb v súvislosti  
s trestnou činnosťou. Ďalej obsahuje informácie o nezvestných 
osobách, najmä o deťoch a iných zraniteľných jednotlivcoch, 
ktorí potrebujú ochranu. V systéme SIS II sa zaznamenávajú aj 
podrobnosti o určitých predmetoch, napr. o autách, strelných 
zbraniach, lodiach či dokladoch totožnosti, ktoré sa pravdepo-
dobne stratili alebo ukradli a použili v trestnej činnosti.

Colná správa, polícia, súd alebo iný oprávnený správny orgán  
v jednej krajine môže vydať zápis s opisom hľadanej osoby ale-
bo predmetu. Dôvody oprávňujúce na vydanie zápisu:

•  odoprieť vstup osobám, ktoré nemajú právo na vstup ale-
bo pobyt v schengenskom priestore;

•  vypátrať a zadržať osobu, na ktorú bol vydaný európsky 
zatykač;

•  pomôcť nájsť jednotlivcov, po ktorých pátrajú súdne or-
gány alebo orgány činné v trestnom konaní; 

•  nájsť a ochrániť nezvestnú osobu;
•  nájsť ukradnutý alebo stratený majetok.

Údaje uchovávané v systéme SIS II predstavujú údaje potrebné 
na identifikáciu osoby (vrátane fotografie a odtlačkov prstov),  
a takisto aj informácie podstatné pre zápis (vrátane opatrení, 
ktoré sa majú prijať). 

ktoré orgány majú prístup k 
údajom v systéme sis ii?
Prístup k systému SIS II sa obmedzuje na vnútroštátne orgány 
činné v trestnom konaní, súdne a správne orgány. Tieto orgá-
ny môžu zo systému SIS II získať len tie údaje, ktoré potrebujú 
na konkrétny výkon svojich úloh. Európske agentúry EUROPOL  
a EUROJUST majú obmedzené prístupové práva, ktoré môžu 
využiť pri určitých typoch pátrania.

ako je zaistená ochrana osobných 
údajov?
Orgány v každej krajine využívajúcej systém SIS II sú povin-
né kontrolovať kvalitu informácií, ktoré zadávajú do systému.  
V schengenskom priestore sa uplatňujú prísne požiadavky na 
ochranu údajov. Ak sa o jednotlivcovi uchovávajú osobné údaje, 
daná osoba má právo požiadať o prístup k nim a ubezpečiť sa  
o ich správnosti a zákonnosti. Ak zistí nedostatky, má právo po-
žiadať o ich opravu alebo odstránenie.

Prístup môže byť odopretý len v prípade, že je to nevyhnutné na 
výkon zákonnej úlohy súvisiacej so zápisom a na ochranu práv 
a slobôd iných osôb. 

Čo sa stane, ak moje meno zneužije 
osoba zapojená do trestného činu 
alebo nezákonného vstupu do 
schengenského priestoru?
Osoby, ktoré sú zapletené do trestnej činnosti alebo sa snažia  
o vstup alebo pobyt v schengenskom priestore, niekedy vyu-
žívajú falošnú identitu. Toto zneužitie často súvisí so stratenými 
alebo ukradnutými dokladmi totožnosti. Ak sa na základe tejto 
situácie vytvorí zápis v systéme SIS II, môže to spôsobiť prob-
lémy nevinnej osobe, ktorej identita bola ukradnutá. Na zais-
tenie ochrany záujmov týchto nevinných osôb sa však zaviedli 
podrobné postupy (pozri nižšie).

ako požiadať o prístup, opravu, 
odstránenie a nápravu zneužitia 
vašich osobných údajov
Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje boli zneužité, treba ich 
opraviť alebo odstrániť, môžete požiadať o prístup v akejkoľvek 
krajine patriacej do schengenského priestoru. Treba sa obrátiť 
na zodpovedný orgán (zväčša ide o národný orgán zaoberajúci 
sa ochranou údajov alebo orgán zodpovedný za vnútroštátne 
údaje zadané do systému SIS II). Ak sa nachádzate mimo schen-
genského priestoru, môžete sa obrátiť na konzulát krajiny patria-
cej do Schengenu, ktorý sídli v krajine vášho aktuálneho pobytu. 
O opatreniach prijatých na základe vašej žiadosti budete infor-
movaní najneskôr do troch mesiacov.

Ďalšie informácie o systéme SIS II a vašich právach:
ec.europa.eu/dgs/home-affairs/sisii
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