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ZZOOZZNNAAMM  PPOOUUŽŽIITTÝÝCCHH  SSKKRRAATTIIEEKK  
 

ÚHCP Úrad hraničnej a cudzineckej polície Ministerstva vnútra SR 

CD Cestovný doklad 

EHP Európsky hospodársky priestor 

ES Európske spoločenstvá 

EÚ Európska únia 

HP Hraničný priechod 

ŠH Štátna hranica 

IS  Informačné systémy Policajného zboru 

IDK Identifikačná karta 

KONZ MZV SR Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí SR 

CVO Centrálny vízový orgán 

NCD Náhradný cestovný doklad 

OA  Oddelenie azylu Policajného zboru 

OCP  Oddelenie cudzineckej polície Policajného zboru 

OHK  Oddelenie hraničnej kontroly Policajného zboru 

OHP  Odbor hraničnej polície Policajného zboru 

NJBPNM  Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii ÚHCP MV SR 

OVOZTČ Odbor vyšetrovaia obzvlášť závažnej trestnej činnosti 

OHP  Odbor hraničnej polície ÚHCP MV SR 

OCP  Odbor cudzineckej polície ÚHCP MV SR 

OP Občiansky preukaz 

RHCP Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície 

RHP Riaditeľstvo hraničnej polície 

FPO Focal Point Offices 

UNHCR Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov 

IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu 

MVO Mimovládne organizácie 

N HSS Nadácia Hanns Seidel Stifftung 

VIS Vízový informačný systém 
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11  ÚÚVVOODD  
 
 
Ročenka poskytuje všeobecný prehľad a štatistické údaje o činnosti služby 

hraničnej polície a služby cudzineckej polície Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
na území Slovenskej republiky počas celého roka 2007.  

 
Prioritou úradu hraničnej a cudzineckej polície Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky (ďalej len „ÚHCP“) a jeho podriadených útvarov bolo získať úspešné 
hodnotenie Slovenskej republiky zo strany schengenských hodnotiacich komisií. 
Dosiahnuť tento cieľ znamenalo splniť tzv. schengenské kritériá. Vzhľadom na 
predchádzajúce negatívne hodnotenie, Rada EÚ pre spravodlivosť a vnútorné veci 
(ďalej len „Rada JHA“) určila harmonogram opätovných návštev schengenských 
hodnotiacich komisií v oblastiach spadajúcich do pôsobnosti ÚHCP. 

 
Na základe schengenského hodnotenia spracoval ÚHCP Národný plán riadenia 

ochrany štátnych hraníc Slovenskej republiky (ďalej len „národný plán“), ktorý vláda 
schválila na výjazdovom zasadnutí v Sobranciach dňa 30. mája 2007 uznesením č. 
465/2007.  

 
Pri opätovnej návšteve schengenských hodnotiacich komisií v oblasti ochrany 

pozemnej a vzdušnej hranice výsledky hodnotenia boli vysoko pozitívne a v niektorých 
parametroch Slovenskej republiky dosiahla pozíciu tvorcu nových parametrov tzv. 
„najlepšej praxe“. V nadväznosti na tieto hodnotenia Rada JHA na svojom zasadnutí 
dňa 6. decembra 2007 vydala rozhodnutie o úplnom uplatňovaní schengenského acquis 
v Slovenskej republiky dňom 21. decembra 2007.  

 
Na vykonanie tohoto rozhodnutia vydal minister vnútra Slovenskej republiky 

rozkaz, ktorým uložil všetkým príslušníkom Policajného zboru zaradeným na 
oddeleniach hraničnej polície PZ dňom 21.decembra 2007 od 00h ukončiť vykonávanie 
hraničnej kontroly na hraničných priechodoch a vykonávanie hraničného dozoru na 
štátnej hranici s Českou republikou, Maďarskou republikou, Poľskou republikou a 
Rakúskou republikou. Týmto rozkazom im zároveň uložil plniť nové úlohy, ktoré 
vyplývajú SR z členstva v schengenskom priestore. 
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22  OORRGGAANNIIZZAAČČNNÁÁ  ŠŠTTRRUUKKTTÚÚRRAA  
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA ÚRADU HRANIČNEJ A CUDZINECKEJ 

POLÍCIE MV SR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zmeny v organizačnej štruktúre -  
 

ÚRAD HRANIČNEJ 
A CUDZINECKEJ POLÍCIE 

Útvary policajného 
zaistenia cudzincov 
Medveďov, Sečovce 

Odbor vnútorných vecí, 
prognóz a systému 

kvality 

Centrum analýzy 
a strategického riadenia Operačné stredisko 

Oddelenie analýzy 
rizík a štatistík

Oddelenie 
dokumentovania 

a výdaja informácií Odbor vyšetrovania 
obzvlášť závažnej 
trestnej činnosti 

Odbor medzinárodnej 
a cezhraničnej 

spolupráce 

Oddelenie analýzy 
cestovných dokladov 

Odbor hraničnej  
polície 

RHCP BA, NR, BB, PO 

Oddelenie centrálneho 
vízového orgánu 

Odbor cudzineckej 
polície 

Národná jednotka   boja 
proti nelegálnej migrácii 

Koordinačné 
oddelenie 

Odbor  
operatívno-pátracej 
činnosti - západ, 

stred, východ 

RHP Sobrance 
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V priebehu roka 2007 sa na ÚHCP realizovali organizačné zmeny podmienené 
členstvom Slovenskej republiky v Európskej únii a najmä začlenením sa Slovenskej 
republiky do schengenského priestoru.  

 
Na základe Hodnotiacej správy tímu expertov o zosúladení ustanovení            

o pozemných hraniciach Slovenskej republiky s ustanoveniami Schengenského acquis, 
spracovanej Hodnotiacim výborom na základe mandátu Skupiny pre schengenské 
hodnotenie a záverov z nej vyplývajúcich, bolo potrebné prijať v čo najkratšom čase 
efektívne opatrenia na inštitucionálne zabezpečenie štatútu Riaditeľstva hraničnej 
polície Sobrance (ďalej len „RHP Sobrance“) z legislatívneho, operačného, 
organizačného a štrukturálneho hľadiska.  

 
Hodnotiaca správa poukázala na nedostatočné personálne obsadenie 

vyšetrovateľov ÚHCP v blízkosti slovensko-ukrajinskej hranice, ktorá sa v decembri 
2007 stala vonkajšou schengenskou hranicou. Zároveň bolo potrebné posilniť vysunuté 
pracovisko NJBPNM Sobrance. 

 
Na základe uvedeného boli ku dňu 1.5.2007 vykonané tieto organizačné zmeny: 
 

• zriadenie vysunutého  pracoviska Sobrance - OVOZTČ 
• posilnenie vysunutého pracoviska Sobrance - odboru operatívno-pátracej činnosti 

Východ NJBPNM 
 
a v pôsobnosti RHP Sobrance: 
 

• zriadenie oddelenia analýzy a štatistík 
• zriadenie oddelenia vzdelávania 
• rozčlenenie mobilnej zásahovej jednotky 
• zvýšenie počtu tabuľkových miest na základných útvaroch Policajného zboru, 

dislokovaných na štátnej hranici SR s Ukrajinou  
 
• zriadenie oddelenia centrálneho vízového orgánu odboru cudzineckej polície ÚHCP, 

nakoľko Slovenská republika ešte pred vstupom medzi štáty schengenského 
priestoru musela rozšíriť činnosti o vykonávanie lustrácií a vydávanie stanovísk 
k žiadostiam o víza podané občanmi všetkých štátov. Zároveň musela zabezpečiť 
činnosti súvisiace s VIS, vykonávať obojstranné konzultácie v komunikačnej sieti 
VISION, analyzovať možnosti zastupovania Slovenskej republiky pri udeľovaní víz, 
vykonávať lustrácie pri udeľovaní pobytov, vykonávať konzultácie v prípade 
pozitívnej lustrácie cudzinca v SISone4all, SIS II so SIRENE, ako aj iné potrebné 
konzultácie.  
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V správe zo schengenského hodnotenia pozemnej hranice Slovenskej republiky 

z októbra 2006 tím expertov poukázal okrem iného na skutočnosť, že v Slovenskej 
republike neexistuje samostatná nezávislá hraničná polícia a ÚHCP je súčasťou 
Prezídia Policajného zboru. Na základe uvedeného odporúčania bol ÚHCP dňom 1. 
júna 2007 vyčlenený z organizačnej štruktúry Prezídia Policajného zboru a integrovaný 
do organizačnej štruktúry Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Nové organizačné 
členenie je v súlade so Schengenským katalógom odporúčaní a najlepšej praxe a 
posilnilo postavenie ÚHCP na národnom aj medzinárodnom stupni. Tento fakt pozitívne 
prijal aj hodnotiaci výbor pri následnom hodnotení pozemnej hranice Slovenskej 
republiky  v júni 2007. 

Dňom 1. júna 2007 bola zriadená vnútorná organizačná jednotka RHP Sobrance 
na základe konštatovania hodnotiaceho výboru, že organizačné, rozpočtové a finančné 
postavenie ÚHCP ako jednej zo služieb Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky, ako aj jeho podriadené logistické a operačné postavenie 
podstatne obmedzuje operatívnu výkonnosť hraničnej polície. 

V pôsobnosti RHP Sobrance z dôvodu nevyhnutnosti identifikovať a hodnotiť 
priame riziká zriadilo oddelenie analýzy rizík a štatistík. Taktiež sa zriadilo oddelenie 
analýzy cestovných dokladov, ktoré komplexne zabezpečuje v podmienkach RHP 
Sobrance metodické pokyny oddelenia analýzy cestovných dokladov ÚHCP z oblasti 
problematiky nových, falšovaných a pozmeňovaných dokladov jednotlivých štátov sveta 
a zabezpečuje a vykonáva pravidelné vzdelávanie policajtov v tejto oblasti. Na 
zabezpečenie činností vnútornej organizačnej jednotky RHP Sobrance sa posilnilo aj 
ekonomické oddelenie.  

Taktiež bolo zriadené centrum analýzy a strategického riadenia ÚHCP, ktoré 
vyhodnocuje bezpečnostnú situáciu súvisiacu s ochranou štátnej hranice so zameraním 
na analýzu rizík a taktiež vyhodnocuje a analyzuje informácie týkajúce sa nelegálnej 
migrácie a páchania trestnej činnosti vo vecnej pôsobnosti ÚHCP s celorepublikovou 
pôsobnosťou. Člení sa na  operačné stredisko, oddelenie analýzy rizík a štatistík a 
oddelenie dokumentovania a výdaja informácií. 

Z dôvodu nevyhnutnosti identifikovať a hodnotiť priame riziká a hrozby vnútornej 
bezpečnosti a ochrany hraníc profesionálnym spôsobom bol prijatý záver, že všetky 
členské štáty musia mať jednotný systém hodnotenia a znalosti situácie na vonkajších 
hraniciach, v rámci ktorého bol zavedený Spoločný integrovaný model analýzy rizík.  

Na organizačných zložkách ÚHCP boli z tohto dôvodu vykonané organizačné 
zmeny za účelom zriadenia jednotného systému analýzy rizík na všetkých úrovniach 
služby hraničnej polície a služby cudzineckej polície. Na riaditeľstvách hraničnej a 
cudzineckej polície a OHK Bratislava Ružinov – letisko, Poprad – letisko a Košice – 
letisko boli vyčlenení policajti, ktorí sa pri výkone služby zaoberajú výlučne analýzou 
rizík.  

Na záver možno konštatovať, že aj keď prvé hodnotiace správy poukázali         
na nedostatočnú pripravenosť Slovenskej republiky na vstup do schengenského 
priestoru aj z dôvodu neexistujúcej samostatnej/nezávislej organizácie hraničnej a 
cudzineckej polície v rámci štruktúry Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, 
postupnou realizáciou zmien ÚHCP dosiahol nielen samostatné postavenie v štruktúre 
MV Slovenskej republiky, ale významne prispel k vstupu Slovenskej republiky do 
schengenského priestoru. Súčasný status ÚHCP je pozitívne vnímaný tak na 
národnom, ako aj na medzinárodnom stupni. 
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33  LLEEGGÁÁLLNNAA  MMIIGGRRÁÁCCIIAA  
 
Legálnou migráciou sa rozumie: „Vstup osoby na územie Slovenskej republiky, 

opustenie územia Slovenskej republiky a pobyt na území Slovenskej republiky za 
podmienky, že sú spĺnené medzinárodné dohody a zákonné predpisy Slovenskej 
republiky“. 

 

33 .. 11   ZZáákk llaaddnnéé   úúddaa jjee   oo   šš ttáá ttnnee jj   hhrraann iicc ii   
 
Územie Slovenskej republiky má spoločnú štátnu hranicu s piatimi štátmi v 

celkovej dĺžke 1652,8 kilometrov.  
Spoločný úsek štátnej hranice SR s Poľskou republikou je v dĺžke 541,1 km,        

s Českou republikou v dĺžke 251,8 km, s Rakúskou Spolkovou republikou v dĺžke    
107,1 km, s Maďarskou republikou v dĺžke 654,9 km a s Ukrajinou v dĺžke 97,9 km. 

 
Štátna hranica Slovenskej republiky 

Úsek štátnej hranice  Rakúsko Česko Poľsko Ukrajina Maďarsko 

Voda 76,8 71,1 105 2,1 355 

Suchá 30,3 180,7 436,1 95,8 299,9 

Celkom 107,1 251,8 541,1 97,9 654,9 
Dĺžka 
/km/ 

Spolu 1652,8 
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33 .. 22   CCeessttoovvnnýý   rruucchh   

3.2.1 Prehľad o počte hraničných priechodov a letísk 
 
Na jednotlivých úsekoch štátnej hranice Slovenskej republiky bolo v roku 2007 v 

prevádzke 177 hraničných priechodov. Štatististické údaje uvádzané v celej kapitole 
„Cestovný ruch“ sú za rok 2007 s porovnaním s predchádzajúcim rokom 2006. Pri 
niektorých hraničných priechodoch sú to však údaje len k dátumu 21.12. 2007 a nie za 
celý kalendárny rok 2007. Vzhľadom na skutočnosť, že k uvedenému dátumu vstúpila  
Slovenská republika do schengenského priestoru a boli ukončené hraničné kontroly na 
vnútorných hraniciach schengenského priestoru. Po dátume 21.12. 2007 zostali v 
činnosti len hraničné priechody na štátnej hranici s Ukrajinou a na medzinárodných 
letiskách. 

 
Počty hraničných priechodov na jednotlivých úsekoch štátnej hranice 

do 20.12.2007 
Z toho  

Úsek štátnej hranice 
Počet 

HP Cestné Železničné Riečne 
(prístav)  Turistické  

Maďarsko 71 17 7 2 45 

Rakúsko 8 5 2 1 - 

Česko 26 16 7 3 - 

Poľsko 59 16 3 - 40 

Ukrajina 5 3 2 - - 

Spolu 169 57 21 6 85 

Medzinárodné letiská 8 

Celkom 177 

 
Počty hraničných priechodov na jednotlivých úsekoch štátnej hranice 

od 21.12.2007 
Z toho 

Úsek štátnej hranice 
Počet 

HP Cestné Železničné Riečne 
(prístav)  Turistické  

Ukrajina 5 3 2 - - 

Spolu 5 3 2 0 0 

letiská  
medzinárodné 3 

vnútroschengenské 5 

Celkom 13 
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3.2.2 Prehľad o počte vybavených osôb na hraničných priechodoch 
a letiskách 

 
Vybavené osoby 

Rok 
Občania 

SR 

Občania 
susednýc
h štátov 

Občania 
EHP 

Občania 
tretích 
štátov 

Vízový 
cudzincov 

Počet 
vybavených  
osôb celkom 

2007 47 495 722 42 244 430 17 033 415 4 827 876 631 823 112 233 266 
2006 44 911 626 40 849 139 14 989 088 4 838 161 374 045 105 962 059 

 
Vybavené osoby podľa štátnej hranice 

Rok Ukrajina Maďarsko Rakúsko Česko Poľsko Letiská Spolu 

2007 2 540 180 28 583 252 13 823 181 48 016 087 17 055 802 2 214 764 112 233 266 
2006 2 498 308 32 359 482 11 965 083 38 694 053 18 724 759 1 720 374 105 962 059 

 

3.2.3 Prehľad o počte vybavených dopravných prostriedkov na hraničných 
priechodoch a letiskách 

 
Vybavené dopravné prostriedky podľa štátnej hranice 

 

Rok Ukrajina Maďarsko Rakúsko Česko Poľsko Letiská Spolu 

2007 818 063 9 499 930 4 885 401 17 152 154 4 955 411 33 653 37 344 612 
2006 860 468 11 221 867 4 011 959 14 455 099 5 069 631 33 457 35 652 481 
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33 .. 33   PPoobbyyttyy   

3.3.1 Povolené pobyty 
 
Oblasť pobytovej agendy je upravená zákonom č. 48/2002 Z.z. o pobyte 

cudzincov v platnom znení. Príprava všeobecne záväzných právnych predpisov a 
interných noriem sa uskutočňuje na viacerých úrovniach. ÚHCP  pripravil v priebehu 
roka 2007 novelu zákona o pobyte cudzincov,  ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony v súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do schengenského 
priestoru. Zákon bol uverejnený v zbierke zákonov pod číslom 342/2007 z 26. júna 
2007 s účinnosťou odo dňa vstupu Slovenskej republiky do schengenského priestoru s 
výnimkou niektorých ustanovení, ktoré nadobudli účinnosť dňom jeho vyhlásenia. 

Do zákona bola implementovaná príslušná časť schengenského acquis v 
súvislosti s pripojením Slovenskej republiky k Schengenskému informačnému systému 
a v súvislosti so zrušením kontrol na vnútorných hraniciach.  

Zákon taktiež upravuje zaradenie nežiaducich osôb do schengenského 
informačného systému a vypúšťa duplicitné, resp. odchylné ustanovenia týkajúce sa 
udeľovania víz so Spoločnými konzulárnymi pokynmi, ktoré sú priamo aplikovateľným 
právnym predpisom Európskej únie. 

Zákon ďalej obsahuje aj novelu zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, ktorou sa 
upravujú správne poplatky za udeľovanie víz v súlade so Schengenským acquis. 

Návrh novely zákona o pobyte cudzincov, ktorý je súčasťou návrhu novely 
zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov bol dňa 5.12.2007 schválený Národnou Radou Slovenskej 
republiky a bol uverejnený v zbierke zákonov ako zákon č. 643/2007, ktorým sa mení a 
dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Návrhom novely zákona sa transponovala smernica Rady 2005/85/ES  z 1. 
decembra 2005 o minimálnych štandardoch pre konanie v členských štátoch o 
priznávaní a odnímaní postavenia utečenca (tzv. procedurálna smernica).  

Do ustanovenia zákona o pobyte cudzincov sa doplnili dôvody zániku 
tolerovaného pobytu v prípade, ak cudzinec požiadal o udelenie azylu alebo o 
poskytnutie doplnkovej ochrany alebo mu bolo udelené povolenie na prechodný pobyt 
alebo povolenie na trvalý pobyt. Dôvodom zániku tolerovaného pobytu cudzinca, 
ktorému bolo poskytnuté dočasné útočisko bude skutočnosť, že zanikne poskytovanie 
dočasného útočiska.  

Z aplikačnej praxe vyplynula potreba rozšíriť dôvody administratívneho 
vyhostenia. Pôjde o prípady, ak cudzinec, ktorému bolo udelené vízum, vykonáva inú 
činnosť, než na akú mu bolo vízum udelené.  

Ďalej sa zo zákona vypúšťa možnosť prikázať do nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia o administratívnom vyhostení miesto pobytu cudzincovi, ktorý sa zdržiava 
na území Slovenskej republiky na základe povolenia na pobyt. Podľa súčasnej právnej 
úpravy odvolanie proti rozhodnutiu o administratívnom vyhostení cudzinca nemá 
odkladný účinok, to znamená, že cudzinec musí po oznámení rozhodnutia vycestovať z 
územia Slovenskej republiky v lehote určenej policajným útvarom. Vykonanie 
rozhodnutia o prikázaní miesta pobytu by bolo prekážkou pre vykonanie rozhodnutia o 
administratívnom vyhostení. Rovnako je neúčelné prikazovať miesto pobytu cudzincovi, 
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ktorý má udelené povolenie na pobyt v Slovenskej republike na konkrétnej adrese. 
Zákon nadobudol účinnosť dňom 1. 1. 2008. 

 
 

POBYTY 
V zmysle zákon o pobyte cudzincov je možné cudzincovi udeliť: 

 prechodný pobyt 
 trvalý pobyt 
 tolerovaný pobyt  

 
Prechodný pobyt 

Je udeľovaný cudzincovi podľa zákona o pobyte cudzincov na účel: 
 podnikania  
 zamestnania 
 štúdia 
 činnosti podľa osobitných programov 
 zlúčenia rodiny 
 plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl 

 
Trvalý pobyt  

Povolenie na trvalý pobyt oprávňuje cudzinca zdržiavať sa na území Slovenskej 
republiky, na cesty do zahraničia a naspäť na územie Slovenskej republiky v čase, na 
ktorý mu bolo policajným útvarom udelené povolenie na trvalý pobyt, ak tento zákon 
neustanovuje inak. 

 
Tolerovaný pobyt  

Je udeľovaný cudzincovi, za podmienok určených zákonom o pobyte cudzincov. 
Najčastejším dôvodom udelenia tolerovaného pobytu bola skutočnosť, že 

vycestovanie cudzinca nebolo možné a jeho zaistenie nebolo účelné. Druhou 
najpočetnejšou skupinou s tolerovaným pobytom boli cudzinci vo výkone väzby alebo 
výkone trestu odňatia slobody.  

 
Osobitnou kategóriou cudzincov sú Slováci žijúci v zahraničí, ktorých sa v 

roku 2007 prihlásilo na policajných útvaroch na prechodný pobyt 1230. Týmto 
cudzincom sa povolenie na prechodný pobyt neudeľuje, ale tento získavajú vydaním 
osvedčenia, že ide o Slováka žijúceho v zahraničí. Ako vyplýva z ustanovenia § 17 ods. 
2 zákona o pobyte cudzincov, povolenie na prechodný pobyt sa nevyžaduje od 
cudzinca, ktorému bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí podľa zákona 
č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Ich pobyt na našom území je časovo neobmedzený. Ku dňu 31.12.2007 bolo 
na území SR prihlásených celkom 2167 „Slovákov žijúcich v zahraničí“. 
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Počet cudzincov na povolenom pobyte 

 

 
Počet s povoleným pobytom podľa typu pobytu a štátnej príslušnosti 

k 31.12.2007 - TOP 15 
Št.  

prísl. 
Prechodný 

pobyt 
Tolerovaný 

pobyt 
Trvalý 
pobyt Spolu 

CZE 85 24 5849 5958

POL 19 2 3990 4011

UKR 1531 62 2240 3833

ROU 58 7 2948 3013

DEU 30 4 2849 2883

HUN 10 10 2693 2713

AUT 14 3 1456 1473

VNM 663 18 771 1452

RUS 390 18 958 1366

CHN 765 6 434 1205

SCG 1021 7 167 1195

KOR 585 0 552 1137

FRA 16 1 1119 1136

BGR 0 0 984 984

ITA 20 0 948 968

Ostatné 5207 162 27958 33327

Celkom 7646 310 33258 41214 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
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Počet s povoleným pobytom podľa typu pobytu a štátnej príslušnosti 
za rok 2007 - TOP 15 

 

Št. prísl. Prechodný 
pobyt 

Tolerovaný 
pobyt 

Trvalý 
pobyt Spolu 

ROU 0 6 3027 3033

UKR 948 83 253 1284

CZE 0 18 1235 1253

DEU 0 1 897 898

HUN 0 2 813 815

BGR 0 0 753 753

POL 0 4 658 662

VNM 384 21 177 582

KOR 383 0 186 569

SCG 525 18 22 565

CHN 368 17 87 472

AUT 0 1 349 350

USA 255 2 74 331

ITA 0 0 297 297

FRA 0 0 296 296

Ostatné 1333 194 1455 2982

Celkom 4196 367 10579 15142 

 
Krátkodobý pobyt: 

Cudzinec sa môže zdržiavať na území Slovenskej republiky v rámci tzv. 
krátkodobého pobytu, ktorý nepresahuje dobu 90 dní v jednom polroku. Ide o pobyt 
cudzinca počas platnosti víza Slovenskej republiky alebo počas doby stanovenej 
bezvízovou dohodou, ktorou je Slovenská republika viazaná. Účelom krátkodobého 
pobytu je často turistika, návšteva a pod.  

V uplynulom roku bolo prihlásených na krátkodobý pobyt, čiže na pobyt na 
základe víza Slovenskej republiky alebo v rámci bezvízovej dohody, celkom 2 174 829 
cudzincov;  z toho 2 091 732 bezvízových a 83 097 vízových cudzincov.   

Najviac prihlásených bezvízových cudzincov bolo z Českej republiky 914 682, 
Spolkovej republiky Nemecka 272 614, Poľskej republiky 218 255 a Maďarskej 
republiky 132 344.  

Z vízových cudzincov bolo najviac prihlásených  z Ukrajiny 30 745, Ruska 
20 394, Srbska a Čiernej Hory 5 920, Bieloruska  4 419, Kuwajtu 1 815 a Číny 2 033. 
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3.3.2 Víza 
 
ÚHCP pôsobí v  oblasti legislatívy týkajúcej sa vízovej politiky. Podieľa sa na  

príprave zmlúv riešiacich  vízové vzťahy medzi tretími krajinami, ktoré sú uzatvárané na 
úrovni Európskeho spoločenstva. Riešenie praktických otázok prebieha i na 
rokovaniach medzinárodnej úrovne, napr. pracovné rokovanie, ktoré sa uskutočnilo so 
zástupcami Ukrajiny, ktorého témou boli otázky cudzineckej problematiky a zavedenia 
malého pohraničného styku s Ukrajinou. 

Policajné útvary na vybraných hraničných priechodoch môžu v zmysle §14a 
zákona o pobyte cudzincov udeľovať víza Slovenskej republiky cudzincom v záujme 
Slovenskej republiky alebo z humanitárnych dôvodov, ktorí preukážu, že tranzit alebo 
vstup je naliehavý a nemohli ho predvídať. V roku 2007 bolo na hraničných priechodoch 
udelených cudzincom 136 víz Slovenskej republiky, čo je oproti roku 2006, kedy bolo 
udelených 3719 pokles o 3583 udelených víz Slovenskej republiky. Z toho bolo na 
prejazd cez územie Slovenskej republiky pri cestách z územia jedného štátu na územie 
tretieho štátu udelených  17 tranzitných víz (pokles udelených tranzitných víz na HP 
oproti roku 2006  o 3429) a 119 krátkodobých víz (pokles udelených krátkodobých víz 
na hraničných priechodoch oproti roku 2006  o 154).   

Za uvedené obdobie bolo najviac udelených víz Slovenskej republiky občanom 
Ukrajiny, Ruska, Srbska a Čiernej Hory, Arménska  a Moldavska.  

V roku 2007 a základe informácií doručených zo základných útvarov ÚHCP  bolo 
na hraničných priechodoch Slovenskej republiky a OCP celkovo zrušených 38 víz 
Slovenskej republiky, udelených na zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky. 
Najčastejším dôvodom bolo zaradenie v evidencii nežiaducich osôb.  

Pracovníci oddelenia CVO v rámci svojej činnosti vykonávajú bezpečnostné 
previerky všetkých cudzincov, ktorí na zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky 
požiadali o udelenie „schengenských víz“. 
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V grafe je viditeľný pokles (o 37%) vybavených žiadostí o stanovisko pri 
porovnaní rokov 2002 a 2003 a rokov 2003 a 2004, ktorý bol zapríčinený uvedenou 
úpravou v zozname krajín, ktorých štátní príslušníci podliehajú konzultáciám.  Viditeľný 
nárast počtu bezpečnostných previerok (o 530%) bol zaznamenaný od 15. 10. 2007. 
Dôvodom bolo zavedenie všetkých žiadateľov o udelenie víz na zoznam Prílohy  5A 
Rozhodnutia výkonného výboru z 28. apríla 1999 o záväznej verzii Spoločnej príručky  
a Spoločných konzulárnych pokynov nariadenia v platnom znení vykonávania 
bezpečnostných previerok pre všetkých žiadateľov o víza, nakoľko v zmysle čl. 15 
Schengenského dohovoru  platí zásada, že vízum je možné udeliť len  cudzincovi, ktorý 
spĺňa podmienky vstupu na územie schengenského priestoru. 

V nasledovnej tabuľke sú uvedené počty druhy vydaných stanovísk. 
 
 

Druhy vydaných stanovísk 

rok  súhlasné stanovisko 
oddelenia CVO 

nesúhlasné stanovisko 
oddelenia CVO 

záväzný súhlas 
oddelenia CVO 

2007 23574 349 2

2006 3632 162 1

2005 3536 30 1

2004 4193 38 2

2003 6604 47 2

2002 9024 56 6

 
 
Stanovisko k udeleniu víza vo forme záväzného súhlasu ÚHCP  znamená, že 

vízum Slovenskej republiky musí byť žiadateľovi udelené. Zastupiteľský úrad 
Slovenskej republiky v zahraničí udelí žiadateľovi na základe tohto stanoviska vízum 
Slovenskej republiky. 

Záväzný súhlas sa aplikuje v prípade záujmových osôb, ak je ich prítomnosť na 
území Slovenskej republiky potrebná z dôvodu výsluchu alebo dostavenia sa na súd. 
Do stanoviska k žiadosti o udelenie víza Slovenskej republiky sa uvedie i hraničný 
priechod, ktorým žiadateľ o vízum pricestuje. 

Podporným prostriedkom k udeleniu víz, ktorým cudzinec dokladá účel cesty je 
overené pozvanie, ktoré vydáva OCP. V priemere 55% preverení k žiadostiam             
o overenie pozvania tvoria služobné pozvania. Zaznamenaný pokles vykonaných 
preverení, ktorý je v tabuľke, nastal najmä po vyradení občanov Turecka odo dňa       
01. 12. 2006 z podmienok osobitného vízového režimu a následnou úpravou 
podmienok udeľovania víz súvisiaci s plánovaným vstupom Slovenskej republiky do 
schengenského priestoru. Ide o zrušenie podmienok osobitného vízového režimu a 
zavedenie bezpečnostných previerok všetkých žiadateľov o udelenie víz. 
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Porovnanie rokov 2005, 2006 a 2007 podľa počtov vykonaných lustrácií             
s celkovým počtom overených/neoverených pozvaní sú uvedené v  tabuľkách. 

 

POZVANIA 
rok  2007 

počet 
vykonaných 

preverení 
celkový počet 

overených pozvaní 
celkový počet 
neoverených 

pozvaní 

Služobné 1657

Súkromné 564

Inej ako príbuznej osoby 765

2494 492 

Vykonané  lustrácie spolu 2986 

 

POZVANIA 
rok  2006 

počet 
vykonaných 

preverení 
celkový počet 

overených pozvaní  
celkový počet 
neoverených 

pozvaní 

Služobné 2693

Súkromné 541

Inej ako príbuznej osoby 541

3441 334 

Vykonané  lustrácie spolu 3775 

 

POZVANIA 
rok  2005 

počet 
vykonaných 

preverení 
celkový počet 

overených pozvaní  
celkový počet 
neoverených 

pozvaní 

Služobné 1932

Súkromné 590

Inej ako príbuznej osoby 521

2761 282 

Vykonané  lustrácie spolu 3043 
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44  NNEELLEEGGÁÁLLNNAA  MMIIGGRRÁÁCCIIAA  
Pojem nelegálnej migrácie možno vo všeobecnosti definovať ako: „Prekročenie 

štátnych hraníc alebo pobyt osoby na území Slovenskej republiky, ktorý nerešpektuje 
medzinárodné dohody a zákonné predpisy Slovenskej republiky“. 

 
Definíciu pre potreby tohto materiálu ďalej členíme na dve základné skupiny: 

 nedovolené prekročenie štátnej hranice Slovenskej republiky  
 neoprávnený pobyt cudzincov na území Slovenskej republiky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nedovoleným prekročením štátnej hranice Slovenskej republiky sa rozumie:  
„Prípady, v ktorých boli zadržaní cudzinci (vrátane občanov EÚ a EHP)   

za prekročenie štátnej hranice Slovenskej republiky nedovoleným spôsobom, bez 
ohľadu na smer prekročenia štátnej hranice: 
1. cez tzv. zelenú štátnu hranicu: bez alebo s platným cestovným dokladom mimo 

hraničný priechod, alebo cez hraničný priechod v čase jeho uzatvorenia, vrátane 
pokusu o takéto nedovolené prekročenie štátnej hranice, 

2. cez hraničný priechod:  
a) na falošný alebo pozmenený cestovný doklad, vízum, povolenie na pobyt, 

alebo cesta na pravý cestovný doklad použitý inou osobou, vrátane pokusu 
o takéto nedovolené prekročenie štátnej hranice,  

b) v úkryte dopravného prostriedku, vrátane pokusu o takéto nedovolené 
prekročenie štátnej hranice,  

c) vyhnutím sa hraničnej kontrole (bez alebo s platným cestovným dokladom),  
d) iným spôsobom. 
Na vstupe ide o zadržania orgánmi Slovenskej republiky, na výstupe sú 

zarátané i osoby zadržané orgánmi susedného štátu, ktoré boli následne vrátené v 
rámci readmisie.“ 

Neoprávnený pobyt cudzincov na území SR zahŕňa tých cudzincov, ktorí sa 
zdržiavajú na území Slovenskej republiky v rozpore s platnou legislatívou bez ohľadu 
na skutočnosť, či vstúpili na územie Slovenskej republiky legálne alebo nelegálne. 
Neoprávnený pobyt cudzincov rozdeľujeme do dvoch základných kategórií: 
1. cudzinci, ktorí vstúpili na územie SR legálne na platné cestovné doklady, 

prípadne aj víza, ale v čase zadržania sa na území Slovenskej republiky zdržiavali 
neoprávnene (napr. nad rámec doby ustanovenej bezvízovou dohodou, vízom, 
povolením na pobyt, v rozpore s účelom povoleného pobytu, bez platného víza 
alebo povolenia na pobyt, s falošným alebo pozmeneným cestovným dokladom 
alebo povolením na pobyt, alebo vízom, vykonávali nelegálnu prácu bez 
príslušného povolenia na pobyt na území Slovenskej republiky). Do tejto kategórie 
patria zároveň aj cudzinci, ktorým bol neoprávnený pobyt zistený počas hraničnej 
kontroly na hraničnom priechode pri výstupe zo Slovenskej republiky (návrat 
domov). 

2. cudzinci, ktorí boli zadržaní z dôvodu neoprávneného pobytu vo vnútrozemí, ktorí 
ale vstúpili na územie SR nelegálne, t.j. nedovolene prekročili štátnu hranicu 
Slovenskej republiky. 
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Špecifickým znakom nelegálnej migrácie namierenej do Slovenskej republiky je 
snaha nelegálnych migrantov len tranzitovať cez naše územie, resp. v prípade 
zadržania snaha zneužívať vstup do azylového konania (čím sa ich pobyt na našom 
území zlegalizuje) na následnú prípravu na nelegálnu migráciu do iných západnejších, 
resp. starších štátov EÚ. Potvrdzujú to časté úteky žiadateľov o azyl z azylových 
zariadení (aj viackrát opakované) a následne ich zadržanie pre nedovolené prekročenie 
štátnej hranice, či už hraničnými orgánmi Slovenskej republiky alebo Rakúskej 
republiky.   

V roku 2007 bolo na štátnych hraniciach pri nedovolenom prekročení zadržaných 
celkom 3405 osôb a na neoprávnenom pobyte bolo zadržaných 3356  cudzincov. V 
tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že približne jednu tretinu z celkového počtu 
cudzincov zistených na neoprávnenom pobyte predstavujú občania Ukrajiny, ktorí 
pricestujú do Slovenskej republiky legálne, ale na našom území sa zdržiavajú aj po 
prekročení doby stanovenej  vízom, alebo povolením na pobyt, t.j. nelegálne. U tejto 
kategórie osôb predpokladáme, že počas pobytu na území Slovenskej republiky 
väčšina vykonáva nelegálnu prácu. 

 
 

Vývoj nelegálnej migrácie od roku 1998 
Rok 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Nelegálna 
migrácia  8 236 8 050 6 062 15 548 15 235 12 493 10 946 8 049 7 620 6 761 
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44 .. 11   NNeeddoovvoo lleennéé   pprreekkrrooččeenn iiee   šš ttáá ttnnee jj   hhrraann iiccee   SSRR  
 

Nedovolené prekročenie štátnej hranice SR podľa jej úsekoch 
 

2007 2006 Štátna 
hranica zo SR do SR celkom zo SR do SR celkom 

AUT 1346 1 1347 1306 4 1310

CZE 126 15 141 83 2 85

UKR 10 1674 1684 11 2308 2319

POL 16 66 82 30 207 237

HUN 42 68 110 123 21 144

LET 36 5 41 30 4 34

Spolu 1576 1829 3405 1583 2546 4129 
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Prehľad o nedovolenom prekročení štátnej hranice SR podľa štátnej 
príslušnosti (TOP 10) 

 

Štátna príslušnosť 2007 Štátna príslušnosť 2006 

Moldavsko 903 Moldavsko 1251 

Ukrajina 524 Rusko 544 

Pakistan 459 India 464 

India 322 Čína 317 

Rusko 307 Ukrajina 264 

Gruzínsko 264 Pakistán 233 

Irak 90 Gruzínsko 221 

Bangladéš 87 Irak 198 

Čína 80 Bangladéš 188 

Afganistan 57 Palestina 114 

Ostatné 312 Ostatné 335 

Spolu 3405 Spolu 4129 
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4.1.1 Spôsob prekročenia štátnej hranice 
 
Z hľadiska spôsobu nedovoleného prekročenia štátnej hranice (modus operandi) 

nelegálni migranti najčastejšie využívajú: 
 prekročenie tzv. zelenej štátnej hranice pešo, organizované prevádzačskou 

(organizovanou alebo zločineckou) skupinou, prípadne samostatne, 
 prekročenie štátnej hranice cez hraničný priechod na falošný, pozmenený, alebo 

cudzí cestovný doklad a   
 prekročenie štátnej hranice cez hraničný priechod v úkryte dopravného prostriedku 

 
Spôsoby nedovoleného prekročenia štátnej hranice SR 

 

CEZ HRANIČNÝ PRIECHOD 
MIMO 

HRANIČNÝ 
PRIECHOD 

SPÔSOBY 
na falošný, 
pozmenený 

CD 

na 
cudzí 
CD 

bez 
CD 

vyhnutím 
sa hraničnej 

kontrole 

v úkryte 
motorového 

vozidla 
v úkryte 
vo vlaku 

pešo cez tzv. 
zelenú hranicu 

SPOLU

2007 389 141 11 22 345 146 2351 3405 

2006 219 144 19 8 310 142 3287 4129 

 

44 .. 22   NNeeoopprráávvnneennýý   ppoobbyytt   nnaa   úúzzeemmíí   SSRR  
 

Prehľad o neoprávnenom pobyte podľa štátnej príslušnosti (TOP 10) 

Štátna príslušnosť 2007 Štátna príslušnosť 2006 

Ukrajina 1209 Ukrajina 1062

India 609 India 721

Pakistan 531 Moldavsko 604

Moldavsko 260 Rusko 188

Rusko 134 Pakistan 174

Bangladéš 87 Bangladéš 166

Irak 86 Irak 123

Čína 76 Čína 79

Gruzínsko 61 Gruzínsko 75

Vietnam 47 Palestína 44

Ostatné 256 Ostatné 255

Spolu 3356 Spolu 3491 
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44 .. 33   FFaa llššoovvaann iiee   aa   ppoozzmmeeňňoovvaann iiee   cceess ttoovvnnýýcchh   
ddookk llaaddoovv   

 
Falšovanie a pozmeňovanie cestovných a iných dokladov je spojené             

s nelegálnou migráciou a nelegálnym pobytom cudzincov na území Slovenskej 
republiky. Údaje z roku 2007 potvrdili, že kvalita zneužívaných dokladov bola v 
prevažnej miere na vysokej úrovni. Pri tejto špecifickej činnosti sa zároveň potvrdil trend 
zneužívania najmä dokladov vydaných štátmi schengenského priestoru a nových 
členských štátov Európskej únie. Výsledky, ktoré ÚHCP v uplynulom roku dosiahol, sú v 
celej histórii Slovenskej republiky najlepšie. Tento priaznivý výsledok neznehodnocuje 
ani fakt, že bolo nájdených 152 falošných dokladov v smere postupu nelegálnych 
migrantov bez zistenia totožnosti osôb. Práve naopak, týmto bolo zabránené zneužitiu 
predmetných dokladov osobami, ktoré by nelegálne vstúpili na územie Slovenskej 
republiky. 

Celkovo bolo odhalených 846 falošných a pozmenených cestovných dokladov. Z 
tohto počtu boli najčastejšie zneužívané identifikačné karty Rumunska a Slovenskej 
republiky. Najvýraznejšie sa na zneužívaní podieľali občania  Moldavska (208) a 
Ukrajiny (187). Tento trend je dlhodobý. 

 
TOP 5 najčastejšie zneužívaných cestovných dokladov 

 

Vydávajúci štát Druh dokladu Počet prípadov 
zneužitia 

Španielsko ID karta 151 
Slovensko ID karta 138 
Rumunsko ID karta 124 
Poľsko občiansky preukaz 121 
Maďarsko občiansky preukaz 102 

 
 
Najlepšie výsledky v odhaľovaní falošných a pozmenených dokladov boli 

zaznamenané na základných útvaroch v pôsobnosti Riaditeľstva hraničnej a 
cudzineckej polície  Bratislava. Policajti týchto útvarov odhalili 476 prípadov. Pozitívny 
trend pokračoval na štátnej hranici s Ukrajinou, kde bolo odhalených 84 falošných a 
pozmenených dokladov a 225 iných dokladov a priechodových pečiatok. V 
podmienkach všetkých základných útvarov bolo spolu odhalených 310 takýchto 
prípadov.  

Výsledky, ktoré dosiahli policajti na vonkajšej schengenskej hranici, sú 
výsledkom komplexnej starostlivosti o túto hranicu. K tejto výslednosti priaznivo prispeli 
aj policajti na medzinárodných letiskách Bratislava, Poprad a Košice, kde bolo spoločne 
odhalených 31 falošných a pozmenených dokladov.    

Za dané obdobie bolo z celkového počtu 846 prípadov zistených 343 falošných 
dokladov, v 90 prípadoch išlo o  zneužitie pravého cestovného dokladu inou osobou, 
v ktorom nebola vykonaná žiadna zmena, tzv. look-a-like. Tento spôsob je veľmi 
nebezpečný a je zneužívaný hlavne občanmi Moldavska a Ukrajiny, ale i osobami z 
afrických a ázijských krajín. Profesionálny prístup policajtov k danej problematike 
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odhaľovania falošných a iných dokladov je zárukou úspešného napredovania pri 
realizácii opatrení v spojitosti s voľným pohybom osôb a tovaru v schengenskom 
priestore. 

 
Počet zistených falošných a pozmenených dokladov podľa miesta 

zistenia 
 
 

Miesto zistenia 2007 2006 

Rakúsko 290 175 

Maďarsko 85 118 

Ukrajina 84 29 

Poľsko 167 44 

Š
tá

tn
a 

hr
an

ic
a 

Česko  21 9 

Prístav 0 24 

Letiská 27 24 

Vnútrozemie 172 6 

Celkom 846 429 
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Spôsoby falšovania a pozmeňovania cestovných dokladov podľa 
miesta zistenia 

 

Miesto zistenia 
(Štátna hranica) Obdobie Spolu A B C D E F G H 

rok 2007 290 138 0 1 2 0 59 89 1 Rakúska 
republika rok 2006 175 119 0 0 2 2 33 19 0 

rok 2007 85 3 0 9 62 0 2 9 0 Maďarská 
republika rok 2006 118 5 2 0 109 1 0 1 0 

rok 2007 84 5 0 0 2 0 0 77 0 
Ukrajina 

rok 2006 29 18 0 0 0 0 0 11 0 

rok 2007 167 0 1 4 160 0 2 0 0 Poľská 
republika rok 2006 44 5 1 1 34 1 2 0 0 

rok 2007 21 10 0 0 0 0 8 3 0 
Česká republika 

rok 2006 9 7 1 0 0 0 0 1 0 

rok 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prístav 

rok 2006 24 8 0 0 0 0 1 15 0 

rok 2007 27 8 0 0 1 0 15 3 0 
Letiská 

rok 2006 24 13 0 0 1 0 5 5 0 

rok 2007 172 3 1 0 2 0 4 162 0 
Vnútrozemie 

rok 2006 6 4 0 0 0 0 1 1 0 

rok 2007 846 167 2 14 229 0 90 343 1 
Celkom 

rok 2006 429 179 4 1 146 4 42 53 0 

 
Vysvetlivky: 

A. výmena fotografie, 
B. prepisovanie údajov v cestovnom doklade, 
C. dopísanie údajov do cestovného dokladu, 
D. výmena strán v cestovnom doklade,  
E. pravý cestovný doklad /krádež čistopisu/ vystavený neoprávnenou osobou, 
F. zneužitie pravého cestovného dokladu inou osobou /cesta na cudzí cestovný doklad 

v ktorom  nebola vykonaná žiadna zmena/,  
G. falošný cestovný doklad,  
H. pravý cestovný doklad vydaný oprávneným útvarom, ale inej osobe, než údaje ktorej 

sú v CD (napr. v dôsledku korupcie alebo predloženia nesprávnych podkladových 
dokumentov potrebných na vydanie CD) 
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Falšovanie víz, priechodových pečiatok a povolení na pobyt 
 

Víza Priechodové 
pečiatky 

Povolenia  
na pobyt 

Spolu Úsek štátnej 
hranice 

2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 

Rakúsko 28 2 20 3 7 1 55 6
Maďarsko - - 3 - - - 3  
Ukrajina 16 2 167 5 42 3 225 10 
Poľsko - - - - 2 - 2 - 

Št
át

na
 h

ra
ni

ca
  

Česko - - - - - - - - 
Prístav - - - - - - - - 
Letiská 4 2 8 - 12 1 24 3 
Vnútrozemie - - - - 1 - 1 - 

Celkom 48 6 198 8 64 5 310 19
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44 .. 44   KKoonntt rroo llaa   ppoobbyyttuu   ccuuddzz iinnccoovv   
 
V zmysle ustanovenia zákona o pobyte cudzincov sú OCP  oprávnené vykonávať 

kontrolu oprávnenosti pobytu cudzincov, plnenie podmienok ich pobytu a dodržiavanie 
povinností cudzincov, ako aj dodržiavania povinností inými fyzickými osobami a 
právnickými osobami v súvislosti s pobytom cudzincov na území SR podľa tohto 
zákona.  

Kontrola cudzineckého režimu na území Slovenskej republiky spočíva 
predovšetkým v konkrétnych činnostiach OCP zameraných najmä na potláčanie a 
zamedzenie nelegálnej migrácie občanov tretích krajín, neoprávneného prekračovania 
štátnej hranice, nelegálnej práce a neoprávneného pobytu týchto občanov. Funkcie 
kontrolnej činnosti OCP sa realizujú jednak prostredníctvom preventívneho pôsobenia v 
oblasti predchádzania uvedeným negatívnym javom,  trestnej činnosti cudzincov, 
páchania priestupkov z ich strany ako aj v oblasti represie cudzincov v podobe postihu z 
administratívneho alebo trestno-právneho hľadiska za ich protiprávne konanie.  

Pri výkone kontroly cudzineckého režimu sú OCP oprávnené vstupovať na 
miesta určené na podnikanie, zamestnanie alebo štúdium a do priestorov ubytovacích 
zariadení, s výnimkou miest, ktorých nedotknuteľnosť je zaručená osobitným 
predpisom. Na účel výkonu kontroly sú taktiež oprávnené požadovať preukázanie 
totožnosti a vyžadovať vysvetlenie ku skutočnostiam, ktoré sú predmetom kontroly. 
Rovnako môže OCP pri kontrole pobytu zadržať falošný alebo pozmenený doklad, 
ktorým sa cudzinec preukázal, alebo ktorý nebol vydaný na meno kontrolovaného 
cudzinca a ktorým sa cudzinec preukazuje ako vlastným, alebo ak bol orgánom štátu, 
ktorý ho vydal, vyhlásený za neplatný alebo odcudzený.  

OCP  vykonávajú kontrolu všetkých druhov pobytov štátnych príslušníkov tretích 
krajín zdržiavajúcich sa legálne na území Slovenskej republiky. V rámci plnenia svojich 
základných úloh OCP vykonáva kontrolu prevádzkovateľov ubytovacích zariadení, 
kontrolu oprávnenosti pobytu cudzincov na území Slovenskej republiky, plnenia 
podmienok ich pobytu a to pred povolením pobytu, ako aj počas ich pobytu v 
Slovenskej republike. Počas kontrol so zameraním na nelegálnu prácu cudzincov v 
Slovenskej republike bolo zistených celkom 204 prípadov nelegálnej práce cudzincov. 

 
Počet nelegálne zamestnaných cudzincov 

Najväčší podiel  
št. príslušnosti 

2007 
Najväčší podiel 
št. príslušnosti  

2006 

Ukrajina 69 Vietnam  80 

Vietnam 27 Afganistan 70 

J.Kórea 26 Rumunsko  56 

Čína 26 Ukrajina 50 

Malajzia 16 India 27 

Chorvátsko 15 J.Kórea 9 

India 5 Čína 6 

Turecko 4 Srbsko a CH 6 

Ostatné 16 Ostatné 75 

Spolu 204 Spolu 379 
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Významným faktorom, ktorý veľkou mierou zapríčinil pokles nelegálnej práce bol 
zvýšený počet preventívnych akcií a kontrol zameraných na odhaľovanie tohto javu, ako 
vysoké finančné postihy zamestnávateľov, ktorí nelegálne zamestnávajú cudzincov. 

 

44 .. 55   NNee lleeggáá llnnaa   mmiiggrráácc iiaa   ffoorrmmoouu  pprreevvááddzzaaččssttvvaa   

4.5.1 Prevádzačstvo 
 
 

Realizované prípady prevádzačstva  rok 2007 rok 2006 

Dokumentované prípady prevádzačstva  134 120

Prípady prevádzačstva, v ktorých bolo vznesené 
obvinenie  123 101

Počet zistených prevádzačov  278 305

Počet prevádzačov, ktorým bolo vznesené obvinenie 225 227

Počet skutkov 298 297 

 
Prípady podané NJBPNM pre trestný čin prevádzačstva podľa štátnej 

hranice 
 
 

 

Počet podaných prípadov Počet prevádzačov 
Úsek štátnej hranice 

2007 2006 2007 2006 

Rakúsko 91 58 175 149 

Česko 1 5 2 26 

Maďarsko 1 5 1 7 

Poľsko 0 0 0 0 

Ukrajina 23 26 71 62 

Vnútrozemie 18 26 29 61 

Spolu 134 120 278 305 



Strana 30 z 67 

 

175
149

2
26

1 7 0 0

71 62

29

61

0

50

100

150

200

250

AUT CZE HUN POL UKR Vnútrozemie

Počet prevádzačov

2007 2006

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Štátna príslušnosť prevádzačov v realizovaných prípadoch 
 

Príslušnosť prevádzačov rok 2007 Príslušnosť prevádzačov rok 2006 

Slovensko 188 Slovensko 196

Ukrajina 31 Ukrajina 21

Česká republika 8 India 10

Moldavsko 7 Vietnam 10

India 2 Maďarsko 8

Ostatné 42 Ostatné 60

Spolu 278 Spolu 305 
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Prevádzači podľa štátnej príslušnosti v roku 2007 (TOP 5) 

Slovensko
67%

Ukrajina
11%

Ostatné
15%India

1%
Moldavsko

3%Česká republika
3%

 

4.5.2 Realizácia organizovaných a zločineckých skupín 
 
V  priebehu  roka 2007 bolo z celkového počtu realizovaných prípadov, 

obvinených 75 prevádzačov za zločin prevádzačstva, ktoré boli spáchané zločineckou, 
resp. organizovanou skupinou, v rámci ktorých bolo rozložených viacero zločineckých a 
organizovaných vetiev. 

 
Organizované a zločinecké skupiny v dokumentovaných prípadoch 

NJBPNM 

 rok Celkom prevádzačov Vznesené obvinenie 
prevádzačom 

2007 97 64 organizovaná 
skupina 2006 73 48 

2007 11 11 zločinecká 
skupina 2006 56 56 

 
V 16 prípadoch organizovaných skupín prevádzačstva bolo za obdobie  roka 

2007 vznesené obvinenie spolu 64 prevádzačom (63 mužov a 1 žena). Štátna 
príslušnosť bola nasledovná: Slovenská republika 50, Ukrajina 8, Moldavsko 3,  India 1, 
Rusko 1 a Česko 1. Prevádzačmi bolo v uvedených prípadoch prepravených minimálne 
834 nelegálnych migrantov. 

 
V 3 prípadoch zločineckých skupín prevádzačstva bolo za obdobie roka 2007             

vznesené obvinenie spolu 11 prevádzačom (všetci muži).Ide o prípady, v ktorých bolo 
začaté trestné stíhanie (§ 199 Trestného poriadku) v rokoch 2005, resp. v 2006 a tieto 
prípady sú stále živé a priebežne sa ešte doplňujú o ďalšie skutky a obvinených. Štátna 
príslušnosť bola nasledovná: Slovenská republika 8 a Ukrajina 3. Prevádzačmi bolo v 
uvedených prípadoch prepravených minimálne 239 nelegálnych migrantov. 
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44 .. 66   NNáávvrraa ttoovváá   ppoo ll ii tt ii kkaa   

4.6.1 Readmisia 
 
Slovenská republika je v súčasnosti viazaná dvadsiatimi piatimi readmisnými 

dohodami. Dvadsať readmisných dohôd uzatvorila Slovenská republika na bilaterálnej 
úrovni. Slovenská republika je taktiež zmluvnou stranou jedenástich readmisných dohôd 
uzatvorených medzi Európskym spoločenstvom v mene členských štátov Európskej 
únie a tretími krajinami.  

V súčasnosti Slovenská republika prerokúva na bilaterálnej úrovni návrhy textov 
readmisných dohôd s Helénskou republikou a Libanonskou republikou.  

Na úrovni Európskeho spoločenstva sa Slovenská republika prostredníctvom 
národných expertov zúčastňuje rokovaní o readmisných dohodách medzi Európskym 
spoločenstvom a tretími krajinami, aktuálne s Pakistanom, Marokom a Tureckom. 

 
Prehľad o prevzatých a odovzdaných osobách podľa readmisných 

dohôd 
 

2007 2006 

odovzdaných prijatých odovzdaných prijatých 
občanov občanov občanov občanov  občanov 

Readmisná 
dohoda so 

štátom občanov  
zmluvnej 

strany 
 tretích 
štátov 

tretích 
štátov 

zmluvnej 
strany 

tretích 
štátov 

tretích 
štátov 

Česko 9 4 77 0 0 64

Maďarsko 15 21 7 3 1 60

Poľsko 0 4 17 0 2 26

Rakúsko 0 0 470 0 1 387

Ukrajina 16 1167 4 38 1666 5

Spolu 40 1196 575 41 1670 542 

 
 
 

4.6.2 Dublin 
 
Kompetentným orgánom vo veci zabezpečovania transferov cudzincov             

v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 343/2003 ustanovujúceho kritéria a mechanizmy na 
určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym 
príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov (ďalej len „Dublinské 
nariadenie“) je odbor cudzineckej polície ÚHCP (ďalej len „OCP ÚHCP). 
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Na základe uvedeného a v súlade s čl.7 až čl. 10 nariadenia Komisie (ES)             
č. 1560/2003 ustanovujúceho podrobné pravidlá na uplatňovanie Dublinského 
nariadenia pracovníci OCP ÚHCP vyčlenení pri Dublinskom stredisku Migračného 
úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zabezpečujú všetky úkony potrebné na 
realizáciu transferov cudzincov podľa Dublinského nariadenia. Za tým účelom najmä 
komunikujú s príslušnými úradmi členských štátov Európskej únie, aby  dohodli miesto, 
čas, spôsob prevozu ako aj ďalšie podmienky potrebné na uskutočnenie transferu 
cudzinca; ďalej zabezpečujú vydávanie náhradných cestovných dokladov (Lassez-
Passer) pre cudzincov, ktorí nemajú cestovný doklad; koordinujú postup základných 
útvarov na hraničných priechodoch v súvislosti s odovzdávaním alebo preberaním 
cudzincov podľa Dublinského nariadenia. 

Pracovníci OCP ÚHCP vyčlenení pri Dublinskom stredisku taktiež spolupracujú s 
pracovníkmi Dublinského strediska Migračného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky pri posudzovaní a overovaní dôkazov potrebných  v súvislosti s konaním 
podľa Dublinského nariadenia.   

Štatistický prehľad uskutočnených prevozov podľa Nariadenia Rady (ES)             
č. 343/2003 (Dublinské nariadenie) je uvedený v tabuľkách. 

 
 

Prehľad uskutočnených transferov v zmysle Dublinského nariadenia 
podľa jednotlivých štátov EÚ za obdobie roka 2007 

 

Transfer „z“ a „do“ štátu Do SR Zo SR 

Rakúsko  184 24

Holandsko  15 0

Veľká Británia  18 0

Nemecko  57 6

Francúzsko  19 3

Česká republika  43 1

Taliansko  5 0

Poľsko  3 70

Švédsko  15 0

Belgicko 5 0

Nórsko  4 1

Dánsko  2 0

Maďarsko  0 2

Slovinsko 1 0

Portugalsko 1 1

Spolu 372 107 

 
 



Strana 34 z 67 

 

Prehľad uskutočnených transferov v zmysle Dublinského nariadenia 
podľa štátnej príslušnosti za obdobie roka 2007 

 

Štátna príslušnosť do SR zo SR 

India 44 1

Ruská federácia 71 78

Gruzínsko 44 1

Čína 3 1

Turecko 3 0

Bangladéš 5 1

Afganistan 22 0

Irak 46 5

Sýria 23 0

Palestína 2 0

Uganda 0 1

Sudán 1 1

Ukrajina 13 3

Macedónia 1 0

Moldavsko 34 2

Izrael 1 0

Libanon 2 0

Pakistan 24 1

Nigéria 1 7

Bielorusko 4 0

Srbsko 3 0

Irán 1 0

Kazachstan 0 1

Kamerun 1 0

Alžírsko 2 0

Vietnam 8 0

Albánsko 1 0

Arménsko 3 2

Egypt 1 0

Kuba 3 0

Libéria 2 0

Somálsko 1 1

Bez štátnej príslušnosti 2 0

Spolu 372 107 
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4.6.3 Vyhosťovanie a činnosť útvarov policajného zaistenia                        
pre cudzincov 

 
Z územia Slovenskej republiky bolo v hodnotenom období cudzineckou políciou 

vyhostených 1 329 cudzích štátnych príslušníkov, pričom 214 cudzincom bol súdom 
uložený trest vyhostenia v zmysle ustanovenia § 65 Trestného zákona a 1 115 
cudzincov bolo vyhostených administratívne podľa ustanovenia § 57 zákona o pobyte 
cudzincov. Z celkového počtu 1 329 vyhostených cudzincov bolo najviac štátnych 
príslušníkov Ukrajiny  976, Moldavska  94, Indie  49, Ruska  16 a Kórey  11. Zo štátov 
EHP boli v  roku 2007 z územia Slovenskej republiky vyhostení 4 cudzinci (Maďarská 
republika  2, Česká republika  1 a Poľská republika 1). Celkové náklady spojené s 
vyhostením cudzincov boli v  roku  2007 vo výške 148 609,-Sk, pričom najväčší podiel 
na nich mali tieto štáty: India 37 520,-Sk; Čína  18 140,-Sk; Ukrajina 30 216,-Sk; 
Pakistan 10 450,-Sk; Kórea 23 800,-Sk;  Vietnam 8 018,-Sk;  Moldavsko  5 000,-Sk  
a Irak  4 672,- Sk. 

 
Útvar policajného zaistenia pre cudzincov (ďalej len „ÚPZC“) zabezpečuje 

umiestnenie cudzinca zaisteného podľa § 62 ods. 1 zákona o pobyte cudzincov. ÚHCP 
disponuje  dvomi ÚPZC v Medveďove a Sečovciach. ÚPZC Sečovce otvoril prevádzku 
od 1.6.2007 po vykonanej rekonštrukcii. V súčasnosti tento ÚPZC spĺňa všetky 
medzinárodné kritériá a štandardy čo sa týka vybavenia a možností náplne činností 
cudzinca počas jeho umiestnenia, a teda dočasného obmedzenia jeho slobody pohybu. 
Celková kapacita ÚPZC Sečovce sa po rekonštrukcii zväčšila zo 146 na 176 lôžok s 
tým, že v Sečovciach môžu byť umiestnené spolu s rodičmi aj maloleté deti. ÚPZC 
Medveďov má kapacitu 152 lôžok. V tomto ÚPZC sa umiestňujú výlučne muži alebo 
ženy samostatne. 

 
V roku 2007 bolo v ÚPZC celkom umiestnených 1.110 cudzincov, čo je o 20% 

viac ako v roku 2006 (884 umiestnených) a približne rovnako ako v roku 2005 (1.137 
umiestnených). Z celkového počtu 1.110 cudzincov bolo 754 umiestnených v ÚPZC 
Medveďov (68%) a 356 v ÚPZC Sečovce (32%), z čoho bolo 736 mužov a 374 žien. 

 

 
 
 
 

ÚPZC Medveďov ÚPZC Sečovce Celkom ÚPZC 
 

2007 2006 2007 2006 2007 2006 

umiestnených 754 645 356 164 1110 809

vyhostených 582 587 131 68 713 655

prepustených 141 154 8 21 149 175

azyl 107 82 143 103 250 185

dobrovoľné 
návraty 80 52 35 4 115 56
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V ÚPZC bolo umiestnených najviac cudzincov z Ukrajiny  448, Moldavska  241, 

Indie  75, Pakistanu  73, Ruskej federácie  70 a Číny  53. V ÚPZC požiadalo o azyl 
celkovo 250 cudzincov, z toho 239 mužov a 11 žien. Z dôvodu nenaplnenia účelu 
zaistenia pre prebiehajúcu azylovú procedúru bolo prepustených do záchytného tábora 
Migračného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 235 žiadateľov o azyl. 
Ďalších 49 cudzincov bolo prepustených z iného dôvodu. V roku 2007 ÚPZC vyhostili 
713 cudzincov. Prostredníctvom dublinského strediska MÚ MV SR bolo zrealizovaných 
58 transferov zo Slovenskej republiky podľa Nariadenia Rady ES č. 343/2003. V 
spolupráci s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM) bolo zrealizovaných 115 
dobrovoľných návratov do krajiny pôvodu. 

 

4.6.4 Dobrovoľné návraty 
 
Kompetentným orgánom vo veci dobrovoľných návratov cudzincov do krajiny 

pôvodu je OCP ÚHCP. Organizáciou, ktorá dobrovoľné návraty realizuje, je 
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM). 

Cieľovou skupinou v prípade realizácie dobrovoľných návratov sú:  
1. neúspešní žiadatelia o azyl (cudzinci, ktorým nebol udelený azyl alebo doplnková 

ochrana  v súlade s vnútroštátnou legislatívou alebo ktorí inak ukončili azylové 
konanie),  

2. nelegálni migranti (cudzinci,  ktoré sa nelegálne zdržiavajú na území Slovenskej 
republiky a je pre nich potrebné zabezpečiť náhradné cestovné doklady a prepravu). 
V týchto prípadoch je financovanie dobrovoľných návratov cudzincov plne hradené z 
rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.  

  
V roku 2007 bolo zrealizovaných spolu 153 asistovaných dobrovoľných návratov, 

pričom najčastejšou krajinou návratu bolo Moldavsko. Ďalšími pomerne 
frekventovanými destináciami boli: Čína a Ruská federácia. Najviac dobrovoľných 
návratov bolo zorganizovaných z UPZC Medveďov; pomerne časté boli aj dobrovoľné 
návraty z UPZC Sečovce. 

 
 

Dobrovoľné návraty 
rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Spolu 40 104 148 119 128 153
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Dobrovoľné návraty za rok 2007 
Destinácia Počet vrátených osôb 

Čína 14 

Dominikánska republika 6 

Gruzínsko 2 

India 3 

Irak 9 

Kosovo 4 

Maroko 2 

Moldavsko 90 

Ruská federácia 9 

Srbsko  4 

Tadžikistan 2 

Turecko 4 

Uzbekistan 4 

SPOLU 153 

 
Dobrovoľné návraty podľa zariadení ÚHCP/MÚ 

 

Zariadenie počet dobrovoľných návratov 

UPZ Medveďov 89 

UPZ Sečovce 35 

PT Gabčíkovo 19 

PT Rohovce 2 

ZT Vlachy 1 

ZT Humenné 0 

PT Opatovská Nová Ves 2 

Iné (OCP PZ, krízové 
centrum a pod.) 5 

SPOLU 153 
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44 .. 77   ŽŽ iiaaddoosstt ii   oo   aazzyy ll   
 
V roku 2007 v Slovenskej republike podalo žiadosť o azyl podľa štatistík   

Migračného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky spolu 2 643 osôb, čo v 
porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje pokles približne o 7 %. Azyl bol 
udelený 14 žiadateľom, ktorí boli občanmi štátov: Irán  3, Konžská demokratická 
republika 1, Kuba 3, Palestína  1, Pobrežie Slonoviny 1, Sudán 1, Sýria 2  a Ukrajina  1. 

Azyl nebol udelený celkovo v 1177 prípadoch,  konanie bolo zastavené             
až v 1693 prípadoch (64 %), a to z dôvodu svojvoľného opustenia územia Slovenskej 
republiky žiadateľom. Opakované podanie žiadostí zaznamenané nebolo.  

Najväčší počet žiadateľov o azyl tvorili muži  2396 osôb, čo predstavuje takmer 
91 % z celkového počtu. Najpočetnejšiu skupinu tvorili žiadatelia vo vekovej kategórii 26 
-39 rokov. Maloleté osoby vo veku 0-14 rokov predstavujú necelé jedno percento 
žiadateľov (17 osôb). 

Najviac žiadateľov o azyl v roku 2007 bolo z krajín:  Pakistan  650, India 619, 
Rusko  307, Moldavsko 208, Gruzínsko  134, Irak  131, Bangladéš 108. 

 
Žiadatelia o udelenie azylu  
(za posledných päť rokov) 

V riešení 
Rok 

Žiadatelia  
o azyl 

Udelený  
azyl 

Neudelený 
azyl 

Zastavené  
konanie I. stupeň II. stupeň 

Udelené  
št. občianstvo

2003 10 358 11 531 10 656 2 769 - 42

2004 11 395 15 1 592 11 782 775 - 20

2005 3 549 25 827 2 930 542 - 2

2006 2 849 8 861 1 940 512 92 5

2007 2 643 14 1 177 1 693 151 433 18

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Údaje k problematike azylu poskytnuté Migračným úradom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
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V rámci organizačnej štruktúry ÚHCP  sú štyri Oddelenia azylu Policajného zboru , 
ktoré sú podľa § 3 ods. písm. b) zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle príslušné na prijatie 
vyhlásenia cudzinca o tom, že žiada o udelenie azylu alebo poskytnutie doplnkovej 
ochrany na území Slovenskej republiky. Zriadené sú v Gbeloch, Opatovskej Novej Vsi, 
Vlachoch a Humennom.  

V roku 2007 bolo prijatých na OA PZ celkovo 2145 vyhlásení (žiadostí o azyl).     
Z tohto počtu žiadateľov bolo 1748 mužov (81%), 163 žien (8%) a 234 maloletých 
(11%). V porovnaní s rokom 2006 je to pokles počtu žiadostí o 266 (v r. 2006 bolo 2.411 
žiadostí, r. 2005 – 3.136 žiadostí). Z uvedeného počtu 2.145 žiadateľov o azyl vstúpilo 
na územie Slovenskej republiky vyše 94% cudzincov nelegálne; necelých 6 % 
žiadateľov (125 cudzincov) vstúpilo na územie Slovenskej republiky oprávnene. 

 



Strana 40 z 67 

 

44 .. 88   OOddoopprree tt ii ee   vvss ttuuppuu   ccuuddzz iinnccoomm  
 
Vstup sa odoprie osobe, ktorá nespĺňa podmienky pre vstup na územie 

Slovenskej republiky  v súlade s platnou legislatívou1. 
 

Odopretie vstupu cudzincom podľa štátnej hranice SR 
ŠH s: rok spolu A B C D E F G H1 H2 I 

2007 93 5 0 17 0 12 0 45 1 11 2 
Maďarskou republikou 

2006 727 31 0 454 0 21 1 179 0 8 33 
2007 1292 11 1 445 10 400 25 290 49 34 27 

Ukrajinou 
2006 985 38 1 466 10 209 13 143 0 24 81 
2007 34 14 0 16 0 0 0 0 0 4 0 

Poľskou republikou 
2006 163 7 0 151 0 0 0 1 0 4 0 
2007 226 29 0 190 0 0 0 0 1 6 0 

Českou republikou 
2006 829 12 0 762 0 0 0 1 0 1 53 
2007 70 15 0 54 0 0 0 0 0 1 0 

Rakúskou republikou 
2006 206 26 0 122 0 0 0 0 0 23 35 
2007 140 2 2 44 12 63 0 6 9 1 1 

Letiská 
2006 148 6 2 40 0 61 0 27 0 1 11 

2007 1855 76 3 766 22 475 25 341 60 57 30 Počet cudzincov,  
ktorým bol odopretý  

vstup celkom 2006 3058 120 3 1995 10 291 14 351 0 61 213

 
Dôvody odopretia: 

A. nemá platný cestovný doklad  
B. má falošný / pozmenený / sfalšovaný cestovný doklad 
C. nemá platné vízum alebo povolenie na pobyt 
D. má falošné / pozmenené / sfalšované vízum alebo povolenie na pobyt 
E. nemá príslušné dokumenty na zdôvodnenie účelu a podmienok pobytu 
F. dĺžka jeho pobytu na území členských štátov EU je počas obdobia 6 už dosiahla 3 mesiace 
G. nemá dostatok prostriedkov na živobytie na obdobie a formu pobytu alebo prostriedkov na návrat 

do krajiny pôvodu, alebo na tranzit 
H1 je osobou, na ktorú bolo vydané upozornenie na účely odopretia vstupu v SIS 
H2 je osobou, na ktorú bolo vydané upozornenie na účely odopretia vstupu vo vnútroštátnej   

evidencii 
I. považuje sa za hrozbu pre verejný poriadok, vnútornú bezpečnosť 

 

                                            
1 Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje 
kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) 
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V období roka 2007 bol odopretý vstup celkom 1885 osobám.             
Oproti rovnakému obdobiu roka 2006, keď bol vstup odopretý 3058 osobám, je to 
pokles o 39 %. Jedným z dôvodov tohto poklesu je vstup Rumunska a Bulharska             
do Európskej únie od 1. 1. 2007 (odopretie vstupu je možné len vo výnimočných 
prípadoch). Na uvedenom poklese sa tiež výrazne podieľali občania Turecka,  Srbska a 
Čiernej Hory a Číny, u ktorých bol zaznamenaný značný pokles v počte odopretých 
vstupov.     
 

V roku 2007 bol najčastejšie odopretý vstup cudzincom z dôvodov, že nemali 
platné vízum alebo povolenie na pobyt (766 - 41 % z celkového počtu cudzincov, 
ktorým bol odopretý vstup), nemali príslušné dokumenty na zdôvodnenie účelu a 
podmienok pobytu (475 - 25% z celkového počtu cudzincov, ktorým bol odopretý vstup), 
nemali dostatok prostriedkov na živobytie na obdobie a formu pobytu alebo prostriedkov 
na návrat do krajiny pôvodu alebo na tranzit (341 – 18 %). Rovnako             
aj v roku 2006 bol cudzincom najčastejšie odopretý vstup z uvedených dôvodov. 

 
Odopretie vstupu cudzincom (TOP 15) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2007 2006 

Štát počet Štát počet 

Ukrajina 1394 Ukrajina 1273

Moldavsko 174 Srbsko a  Č. Hora 232

India 65 Rumunsko 208

Čína 35 Turecko 161

Sýria 35 Čína 121

Rusko 26 Moldavsko 111

Turecko 18 Nemecko 103

Srbsko a  Č. Hora 17 Vietnam 86

Vietnam 13 Rusko 83

Rumunsko 12 India 59

Irak 8 Juhoafrická rep. 59

Irán 7 Bulharsko 54

Bielorusko 6 Thajsko 46

Kamerun 6 Macedónsko 38

Egypt 5 Irak 32

Ostatné 34 Ostatné 392

Spolu 1855 Spolu 3058 
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44 .. 99   PPáátt rraann iiee   ppoo   oossoobbáácchh   aa   vveecc iiaacchh   
 
 

Pátranie po osobách 
  UKR HUN AUT CZE POL Letiská Spolu 

2007 8 33 48 290 7 80 466

2006 30 61 108 412 25 87 723

 
V roku 2007 bolo na základe vyhláseného pátrania zaistených na hraničných 

priechodoch Slovenskej republiky celkom 466 osôb (186 na výstupe, 280 na vstupe). 
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Pátranie po vozidlách 
  UKR HUN AUT CZE POL Spolu 

2007 8 11 5 9 18 51

2006 14 14 6 24 30 88
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V sledovanom období roka 2007 bolo zistených 51 vozidiel v pátraní (27 na 

výstupe zo Slovenskej republiky, 24 na vstupe do Slovenskej republiky) Oproti 
rovnakému obdobiu roka 2006, keď ich bolo zistených 88 je to pokles o 42%. Najviac 
motorových vozidiel v pátraní bolo zistených na hranici s Poľskou republikou. 

K poklesu odhalených osôb a motorových vozidiel v pátraní došlo v súvislosti          
s uplatňovaním Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa 
stanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice 
(Kódex schengenských hraníc), ktoré nadobudlo účinnosť dňom 13.10.2006.             
Podľa uvedeného právneho predpisu osoby, ktoré požívajú právo Spoločenstva na 
voľný pohyb, podliehajú pri prekračovaní štátnych hraníc minimálnej hraničnej kontrole, 
čo znamená, že vyššie uvedené osoby sa preverujú vo vnútroštátnych databázach na 
nesystematickom základe. 
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44 .. 1100   EEvv iiddeenncc iiaa   nneežž ii aadduucc iicchh   oossôôbb   
 

Prehľad nežiaducich osôb na území SR, ktorým bol zakázaný vstup    
v rokoch 2000 – 2007 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Počet 2967 2680 1205 1487 2743 2686 2711 2462 

 

 
Prehľad nežiaducich osôb podľa štátnej príslušnosti (TOP 10) 
Štátna príslušnosť 2007 Štátna príslušnosť 2006 

Ukrajina 1754 Ukrajina 1500

Moldavsko 413 Moldavsko 705

Rusko 39 Rumunsko 210

India 34 Turecko 40

Čína 26 Rusko 31

Srbsko a Čierna Hora 22 Srbsko a Čierna Hora 25

Gruzínsko 21 Gruzínsko 23

Kórejská republika 18 Čína 22

Pakistan 18 India 16

Vietnam 17 Bangladéš 12

Ostatné 100 Ostatné 127

Spolu 2462 Spolu 2711 
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Prehľad o počte osôb zaradených do evidencie nežiaducich osôb       
v SR podľa dôvodov 

D ô v o d 2007 2006 

Vstup a zdržiavanie  sa na území SR bez oprávnenia 1490 1782
Súdne vyhostenie 387 321
Iným spôsobom závažne poruší alebo opakovane porušuje 
všeobecne záväzné právne predpisy 332 228

Zdržiavanie sa na území SR na zákl. medzinárodnej zmluvy 
alebo rozhodnutia vlády SR a koná v rozpore s touto zmluvou 
alebo rozhodnutím 

56 194

Pri kontrole podľa Zákona č.48/2002 Z. z. predloženie 
falšovaných alebo pozmeňovaných dokladov 154 88

Právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin a nebol uložený 
trest vyhostenia 21 68

Ohrozenie bezpečnosti  štátu, verejného poriadku, zdravia alebo 
práva a slobody iných a na vymedzených územiach aj prírodu 3 16

Odmietnutie hodnoverným spôsobom preukázať svoju totožnosť 2 5
Marenie výkonu rozhodnutia št. orgánu 0 4
Porušenie predpisov o omamných a psychotropných látkach 0 3
Zánik účelu udeleného povolenia na prechodný pobyt a cudzinec 
túto skutočnosť neoznámi policajnému útvaru 6 1

V konaní o udelenie povolenia na pobyt cudzinec úmyselne 
uvedie nepravdivé alebo neúplné údaje 1 1

Vykonávanie inej činnosti, než na akú bolo udelené povolenie na 
prechodný pobyt cudzinca 10 0

Spolu 2462 2711 
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55  MMEEDDZZIINNÁÁRROODDNNÉÉ  AAKKTTIIVVIITTYY  
 

55 .. 11   PPôôssoobbeenn iiee   eexxppeerr ttoovv   ÚÚHHCCPP  MMVV  SSRR  vv   oorrggáánnoocchh   EEÚÚ  
 
Pracovníci ÚHCP  sa zúčastňujú zasadaní pracovných skupín Európskej Rady - 

VISA, VIS/VISION, CIREFI, MIGRÁCIA (Migration/Expulsion), HRANICE, ktorých 
úlohou je odborná príprava podkladových materiálov a stanovísk v procese 
zabezpečenia vstupu Slovenskej republiky do schengenského priestoru za príslušnú 
oblasť. 

V prípade potreby aj skupiny pre schengenské hodnotenie SCHEVAL alebo 
prierezových skupín ako SCIFA a HLWG, taktiež kontaktných a expertných výborov 
Európskej Komisie zameraných na politiky prijímania cudzincov na územie členských 
štátov Európskej únie. 

Aktivity súvisiace s agendou Európskej únie prebiehajú na viacerých úrovniach. 
Práca nespočíva len v osobnej účasti na zasadaniach, ale aj v príprave pozičných 
dokumentov formou predbežných stanovísk k predkladaným návrhom právnych aktov   
a prípravy bežných stanovísk k iným nelegislatívnym otázkam alebo dožiadaniam 
členských štátov alebo inštitúcií EÚ. 

Predmetom rokovaní pracovných skupín Migration/Expulsion bol predovšetkým 
„Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných štandardoch             
a postupoch v členských štátoch pri návrate štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí 
majú nelegálny pobyt“. Uvedený návrh smernice v súčasnosti čaká na schválenie             
v Európskom parlamente. V druhom polroku bol na uvedenej pracovnej skupine  
predmetom rokovania aj „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa 
stanovujú sankcie proti zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín             
bez povolenia na pobyt“, ktorý bude ďalej predmetom rokovania aj v priebehu roka 
2008. Obsahom rokovaní pracovnej skupiny Migration/Admition bol „Návrh rozhodnutia 
Rady, ktorým sa vytvára Európska migračná sieť“. V prípade rokovaní PS VISA došlo             
v uvedenom období k prerokovaniu viacerých dôležitých dokumentov, ide predovšetkým 
o nasledovné dokumenty: Návrh nariadenia EP a Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú 
Spoločné konzulárne pokyny týkajúce sa víz pre diplomatické misie a konzulárne úrady, 
pokiaľ ide o zavedenie biometrických identifikačných znakov vrátane ustanovení            
o organizácií prijímania a spracovania žiadostí o víza, Návrh nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Kódex spoločenstva pre víza, Návrhy Dohôd       
o uľahčení vízového režimu pre Albánsko, Bosnu a Hercegovinu, Macedónsko, Čiernu 
Horu a Srbsko a Moldavsko, Odporúčanie Komisie Rade poveriť Komisiu na otvorenie 
rokovaní o uzavretí dohody o bezvízovom režime pre krátkodobý pobyt medzi 
Európskym spoločenstvom a Brazíliou, Návrh nariadenia EP a Rady týkajúci sa 
Vízového informačného systému (VIS) a o výmene údajov o krátkodobých vízach medzi 
členskými štátmi a iné. Hlavným obsahom rokovaní pracovnej skupiny VISA, 
VIS/VISION po prijatí Portugalského plánu v decembri 2006, bolo zabezpečenie 
vykonávania bezpečnostných previerok žiadateľov o udelenie víz uvedených na Prílohe 
5B Rozhodnutia výkonného výboru z 28. apríla 1999 o záväznej verzii Spoločnej 
príručky a Spoločných konzulárnych pokynov nariadenia v platnom znení pomocou 
konzultačnej siete VISION. Slovenská republika spustila riadnu prevádzku konzultačnej 
siete VISION k termínu vstupu do Schengenského priestoru  t. j. 21. 12. 2007.   
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Národný expert pre readmisiu sa počas roka 2007 zúčastnil šiestich zasadnutí 
pracovnej skupiny Rady Európy pre migráciu a vyhostenie a troch zasadnutí výboru 
expertov pre readmisiu.  

Na zasadnutiach výboru expertov pre readmisiu bol prerokovávaný aktuálny stav 
rokovaní o readmisii, riešili sa technické otázky pripravovaných návrhov readmisných 
dohôd s krajinami Západného Balkánu, Moldavskom, Ukrajinou, Pakistanom, Marokom 
a Tureckom. Na zasadnutiach bol hodnotený stav vykonávania už platných dohôd         
o readmisii a pripravované zasadnutia spoločného readmisného výboru vytvoreného 
podľa Dohody medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou o readmisii osôb. Národný 
expert sa taktiež zúčastnil zasadnutia uvedeného spoločného readmisného výboru, na 
ktorom sa prerokovali nedostatky, ktoré sa vyskytli pri realizácii readmisnej dohody. 

Na zasadnutiach pracovnej skupiny Rady Európy pre migráciu a vyhostenie bol 
prerokovávaný návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných normách 
a postupoch v členských štátoch pre návrat štátnych príslušníkov tretích krajín             
s nelegálnym pobytom. 

Ťažiskom činnosti pracovnej skupiny HRANICE  bola príprava návrhu Nariadenia 
Rady a Európskeho parlamentu, ktorým sa ustanovuje mechanizmus na zriadenie 
rýchlych pohraničných zásahových tímov a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady 
(ES) č. 2007/2004, pokiaľ ide o tento mechanizmus, a ktorým sa regulujú úlohy a 
právomoci prizvaných príslušníkov pohraničnej stráže. Práce na príprave uvedeného 
nariadenia boli úspešne ukončené a nariadenie vstúpilo do platnosti 10. augusta 2007.  

Okrem toho sa vypracoval komparačný materiál, ktorý zadefinoval rozpory medzi 
Dohovorom FAL a právom Spoločenstva (oblasť kontroly na vonkajších hraniciach v 
námornej doprave), zvýšenie ochrany maloletých občanov EÚ prekračujúcich vonkajšie 
hranice Spoločenstva, označovanie neplatných cestovných dokladov. 

 
Bilaterálna spolupráca 

 
V rámci bilaterálnej spolupráce s Ukrajinou  podpísali  hlavní hraniční 

splnomocnenci Slovenskej republiky a Ukrajiny Plán rozvoja spolupráce medzi službou 
hraničnej polície Slovenskej republiky a Štátnou hraničnou službou Ukrajiny na rok 
2008.     

V pláne sú vypracované metódy v postupe spolupráce a koordinácie spoločných 
snáh zabezpečenia ochrany slovensko-ukrajinskej štátnej hranice. V zmysle tohto plánu 
sa raz štvrťročne uskutočňuje pracovné stretnutie pomocníkov hraničného 
splnomocnenca Slovenskej republiky a Ukrajiny za účelom oboznámenia sa s 
organizáciou a výkonom služby a stanovenia vzájomnej výmeny informácií. Raz 
mesačne a v prípade mimoriadnej situácie  sa uskutočňuje pracovné stretnutie 
pomocníkov hraničného splnomocnenca Slovenskej republiky a Ukrajiny na cestnom 
hraničnom priechode. Okrem toho sa pomocníci hraničného splnomocnenca Slovenskej 
republiky a Ukrajiny stretávajú pri spoločnom rozbore každého nedovoleného 
prekročenia spoločnej štátnej hranice. 

V rámci napĺňania cieľov Akčnéhu plánu EÚ – Ukrajina  na rok 2007 sa 
uskutočnilo školenie a študijná návšteva ukrajinských expertov v Slovenskej republike  
so zameraním na  tému: „Výmena skúseností medzi orgánmi činnými v trestnom konaní 
Slovenskej republiky, obzvlášť hraničnej polície v otázkach migrácie, boja proti 
organizovanej trestnej činnosti, korupcii, obchodovaniu s  ľuďmi“. 
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Multilaterálna spolupráca 
 
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 zo stavu a úrovne ochrany štátnej hranice. Opätovne sa potvrdzuje 
skutočnosť, že hranice štátov sú filtrom, cez ktorý z jedného do druhého štátu vstupuje 
medzinárodne organizovaný zločin. Na stave nelegálnej migrácie sa významným 
spôsobom prejavujú zmeny v medzinárodnej politickej situácii. 

Úrad hraničnej a cudzineckej polície MV SR v spolupráci s ostatnými štátnymi 
orgánmi Slovenskej republiky neustále vykonáva opatrenia na posilnenie štátnej 
hranice, či už materiálne alebo personálne s cieľom zabrániť nelegálnemu prenikaniu 
skupín na naše územie. 

Na boj proti migračnému tlaku a rôznym formám organizovaného zločinu na 
vonkajších hraniciach Maďarskej republiky, Poľskej republiky, Slovenskej republiky ako 
aj na západných hraniciach Ukrajiny sa tieto krajiny dohodli, že koordinovane sústredia 
značné sily a prostriedky na hraniciach s Ukrajinou. Počas rokov 2004-2007 podpísali 
Plány spoločných akcií na jednotlivé roky. Taktiež sa uskutočnila Konferencia šéfov 
hraničných orgánov krajín V4, Rakúska a Slovinska. V priebehu rokovania vedúci 
delegácií  slávnostne podpísali  spoločné memorandum z Konferencie šéfov hraničných 
služieb Vyšehradskej skupiny, Rakúska a Slovinska  a program spolupráce na roky 
2007-2008. 

 
Hranično - splnomocnenecká činnosť 

 
Hlavný hraničný splnomocnenec Slovenskej republiky (ďalej len „hlavný hraničný 

splnomocnenec“) a jeho aparát spolu so svojimi zahraničnými partnermi počas roka 
2007 plnili úlohy, ktoré prispeli k zabezpečeniu ochrany a poriadku na štátnej hranici 
Slovenskej republiky, prijímali opatrenia na riešenie vzniknutých problémov a 
koordinovali činnosť hraničných splnomocnencov pri ich realizácii.  Hlavnou a dôležitou 
témou rokovaní bola najmä príprava susedných krajín na  vstup do Schengenského 
priestoru. V súčasnosti pracujú na hraniciach nasledovné kontaktné pracoviská: 
Maďarská republika: 
1. spoločné kontaktné pracovisko na diaľničnom hraničnom vybavovacom mieste 

Čunovo - Rajka na území Maďarskej republiky- zriadené od 1.2.2007   
2. spoločné kontaktné pracovisko na cestnom hraničnom priechode Slovenské 

Ďarmoty – Balassagyarmat na území Slovenskej republiky – zriadené od 1.7.2007 
3. spoločné kontaktnké pracovisko na cestnom hraničnom priechode Slovenské Nové 

Mesto - Sátoraljaujhély  na území Maďarskej republiky – zriadené od  1.7.2007 
Poľská republika: 
1. spoločné kontaktné pracovisko na cestnom hraničnom priechode Vyšný        

Komárnik – Barwinek, na území Poľskej republiky, zriadené dňa 1.9.2005.   
2. spoločné kontaktné pracovisko  na cestnom hraničnom priechode Trstená – Chyžné,  

na území Slovenskej republiky, zriadené od 30.4.2007 
Rakúska republika: 

Spoločné kontaktné pracovisko na diaľničnom priechode Jarovce-Kittsee na 
štátnom území SR, zriadené od 2.6.2003. 
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55 .. 22   FFrroonntteexx   
 
Situácia v oblasti ochrany vonkajších hraníc Európskej únie si v súvislosti s jej  

rozšírením vyžiadala  prijatie nových opatrení a zriadenie relevantného orgánu             
na úrovni Spoločenstva, ktorý by zaručil kvalitatívne novú formu riadenia operačnej 
spolupráce pri kontrole hraníc. S ohľadom na túto skutočnosť bola Nariadením Rady EÚ 
2007/2004 zo dňa 26. 10. 2004 (OJ L 349/25.11.2004) zriadená Európska agentúra pre 
riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej 
únie (Frontex).Činnosť  Frontexu začala naplno 3.10.2005 a od tohto dátumu sa jej 
aktivity zamerané na ochranu vonkajšej hranice neustále rozširujú (v rámci týchto aktivít 
taktiež prichádza k nárastu personálu agentúry – medziročne pre roky 2006-2009 až o 
20 %).  

V rámci doterajšieho systému práce Frontexu bola zriadená sieť národných 
kontaktných pracovísk jednotlivých členských štátov, ktoré zabezpečujú operatívnu             
a rýchlu výmenu informácií a koordináciu činnosti medzi agentúrou a jednotlivými 
národnými pracoviskami zabezpečujúcimi ochranu vonkajšej hranice EÚ. V rámci 
Slovenskej republiky tieto úlohy plní národný kontaktný bod zriadený na ÚHCP.  

Frontex v súčasnosti rozvíja aktivity viacerými smermi – spracovávanie 
výročných a ad hoc analýz, na základe ktorých je vyvíjaná ďalšia činnosť, organizovanie 
spoločných operácií, vytvorenie fondu technických prostriedkov, ktoré môžu byť použité 
pri ochrane hociktorého úseku vonkajšej hranice podľa potreby, vytvorenie jednotiek 
rýchleho nasadenia (RABIT). Ako najväčšia priorita sa v súčasnosti javí ochrana 
východnej a južnej hranice EÚ, a to po celom úseku stredomorského pobrežia a 
pozemná hranica s Tureckom. V týchto oblastiach prebieha v súčasnosti niekoľko 
spoločných operácií, v ktorých sú taktiež používané technické prostriedky z fondu 
Frontexu. 

Jednou z oblastí efektívnej spolupráce hraničných služieb členských štátov EÚ 
sa javí aj tzv. Ústredné hraničné oddelenie – Focal Point Office (ďalej len FPO), ktoré 
vzniklo na základe analýzy rizík na prijatie expertov hraničných služieb členských štátov 
EÚ. O takúto formu spolupráce je veľký záujem, nakoľko experti majú možnosť 
oboznámiť sa s úrovňou fungovania hraničných služieb v jednotlivých členských štátov 
získať nové poznatky, vymieňať si skúsenosti s kolegami, ako i napomáhať pri 
odhaľovaní rôznych foriem cezhraničnej trestnej činnosti. V Slovenskej republike 
existuje na vonkajšej hranici Schengenu jeden FPO vo Vyšnom Nemeckom, kde sa za 
obdobie roka 2007 zúčastnili na spoločnom výkone služby spolu 2 policajti z Rakúska a 
1 policajt z Lotyšska.  

Z hľadiska výslednosti spolupráce možno považovať tento typ spolupráce za 
úspešný, nakoľko zahraniční policajti oboznamujú slovenských policajtov s formami      
a postupmi práce v oblasti odhaľovania falošných a pozmenených cestovných 
dokladov, s problematikou identifikácie motorových vozidiel, odhaľovania falošných a 
pozmenených schengenských víz, ktoré využívajú v domovskej krajine a vnášajú tak 
nové prvky do vybavovacieho procesu na hraničnom priechode. Prítomnosť týchto 
policajtov na hraničnom priechode je dôležitá aj z hľadiska získania nových kontaktov 
na pracovníkov FPO, ktoré môžu byť v budúcnosti nápomocní pri výkone služby a 
ochrane vonkajšej hranice EU. 

Zasadnutie „Focal Points – vyhodnotenie činnosti FPO“ 20. 3. 2007 - 21. 3. 2007 
vo Waršave. Predstavitelia FRONTEXu pripravili prezentáciu s prierezom doterajšieho 
fungovania FPO – v prvej etape od vzniku Centra pre pozemné hranice a v druhej etape 
znovu zriadenie FPO v rámci Jednotky pre pozemné hranice. Činnosť FPO bola 
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zaradená do tzv. pilotných projektov a v rámci nich boli členským štátom doručené dve 
výzvy na vyslanie národných dôstojníkov – odborníkov v oblasti stráženia hranice a 
výkonu služby na hraničných priechodoch. Hlavné prínosy a výsledky projektu boli 
hlavne vo výmene praktických poznatkov a skúseností v rôznych oblastiach hraničnej 
kontroly ako napr. odhaľovanie falšovaných resp. pozmeňovaných dokladov, 
odhaľovanie kradnutých áut, modus operandi istých národností. 

Na základe listu zaslaného riaditeľom agentúry FRONTEX, ktorým vyzval 
členské štáty na zaslanie menného zoznamu expertov hraničnej služby Slovenskej 
republiky, ktorí by boli obsadení na ponúknuté pracovné pozície FRONTEXu, bol 
zaslaný listom zoznam piatich uchádzačov na zaradenie do databázy agentúry. Z 
uvedených uchádzačov boli agentúrou vybraní dvaja pracovníci ÚHCP. 

Dňa 19. 7. 2007 sa vo Waršave na Workschope „Stráženie zelenej hranice“ sa 
za ÚHCP zúčastnil jeden pracovník. Workshop zorganizovala Jednotka pre vedu, 
výskum a vývoj z FRONTEXu. Vyzdvihol snahu o jednotný integrovaný hraničný systém 
riadenia a uviedol ďalšie prezentácie – štúdie, ktoré boli vykonané na rakúskom a 
fínskom území príslušnými hraničnými službami. 

Pod gesciou OHP v roku 2007 bola vykonaná spolupráca s agentúrou FRONTEX 
pri realizácii pilotného projektu, ktorý zahŕňa spoločné operácie, tréningové stretnutia, 
workshopy založené na analýze rizík, ktoré v minulosti prebiehali pod názvom „Plán 
akcií.“ Uvedené aktivity sú organizované štyrmi členskými krajinami EÚ ( SR, PR, MR, 
RO a treťou krajinou - Ukrajinou, s ktorou tieto krajiny susedia). V rámci tohto projektu 
sa v priebehu roka uskutočnili štyri spoločné operácie. 

V Rámci spolupráce agentúry FRONTEX s ÚHCP spadá do kompetencie OCP  
oblasť činností súvisiacich s realizáciou spoločných leteckých návratových operácii. V 
období roku 2007 bolo agentúrou FRONTEX na OCP   zaslaných viacero  informácií o 
možnosti  participovať na spoločných leteckých návratových operáciách realizovaných 
členskými štátmi do rôznych cieľových destinácií. 

 

55 .. 33   SSppoo lluupprrááccaa   ss   mmiimmoovv llááddnnyymmii   oorrggaann ii zzáácc iiaammii   

5.3.1 Nadácia Hannsa Seidela e. V. 
 
V apríli a októbri 2007 sa uskutočnil plánovaný medzinárodný seminár             

s Bavorskou hraničnou políciou a nadáciou Hannsa Seidela. Dôraz bol kladený na 
výkon hraničnej kontroly na vonkajšej a vnútornej Schengenskej hranici - Kódex 
schengenských hraníc, uplatňovanie (teória a prax) spoločnej praktickej príručky pre 
príslušníkov pohraničnej stráže (Schengenská príručka), ktorá sa používa pri 
vykonávaní hraničných kontrol príslušnými orgánmi členských štátov, analýzu             
a využitie, podmienky vstupu na územie zmluvných strán, riešenie otázok odopretia 
vstupu na hraničnom priechode a pod.  

 V máji 2007 sa uskutočnilo pracovné stretnutie policajtov služby hraničnej 
polície na GPI vo Furth im Wald v Nemecku. V programe boli vytýčené úseky 
skvalitnenia policajnej spolupráce pri plnení konkrétnych služobných úloh služby 
hraničnej polície s dôrazom na policajné vzdelávanie a praktické využívanie Kódexu 
schengenských hraníc, pravidiel upravujúcich pohyb osôb cez štátnej hranice a kontrolu 
štátnej hranice. 

Podľa plánu spolupráce sa v termíne od 15. 10. 2007 do 19. 10. 2007 
uskutočnilo pracovné stretnutie kynológov RHP Sobrance  s  príslušníkmi bavorskej 
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hraničnej polície zo školy pre výcvik služobných psov v Herzogau patriacej pod Inštitút 
ďalšieho vzdelávania Bavorskej polície (Fortbildungsinstitut der Bayerischen Polizei, 
Aussenstelle Herzogau, Diensthundeschule).  

Taktiež sa uskutočnil medzinárodný seminár zameraný na výkon hraničnej 
kontroly na vonkajšej a vnútornej Schengenskej hranici – Kódex schengenských hraníc 
(Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európskeho spoločenstva č. 562/2006). 

 

5.3.2 Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 
 
Spolupráca ÚHCP  a IOM sa uplatňuje na základe Dohody o spolupráci medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu 
o pomoci pri návrate neúspešných žiadateľov o azyl a ilegálnych migrantov do krajiny 
pôvodu zo dňa 20.8.1998. Cieľovou skupinou v prípade realizácie dobrovoľných 
návratov sú:  
1. neúspešní žiadatelia o azyl (ktorým nebol udelený azyl alebo doplnková ochrana  v 

súlade s vnútroštátnou legislatívou alebo ktorí inak ukončili azylové konanie),  
2. nelegálni migranti (osoby,  ktoré sa nelegálne zdržiavajú na území Slovenskej 

republiky a je pre nich potrebné zabezpečiť náhradné cestovné doklady a prepravu). 
V týchto prípadoch je financovanie dobrovoľných návratov cudzincov plne hradené z 
rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.  

V oblasti dobrovoľných návratov ÚHCP v súčasnej dobe  spolupracuje na 
projektoch spolufinancovaných z fondov Európskej únie.  

Ide o projekt IOM „Posilnenie mechanizmov a harmonizácia štandardov v oblasti 
dobrovoľných návratov nelegálnych migrantov v členských štátoch strednej Európy“, 
ktorý je spolufinancovaný z Return Fund – Preparatory Actions 2005, 2006 a z rozpočtu 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Projekt, ktorý bol zahájený 1.9.2006, je určený 
pre nelegálnych migrantov z tretích štátov, ktorí sa ocitli na území krajín V 4 a bude 
implementovaný až do 28. februára 2009.  

Projekt je určený pre nelegálnych migrantov z tretích štátov, ktorí sa ocitli na 
území krajín Vyšegrádskej  štvorky  (ďalej len „V4“). Cieľom projektu je poskytovanie 
technických a finančných podporných mechanizmov na posilnenie dobrovoľných 
návratov cieľovej skupiny a tiež harmonizácia postupov s politikou Európskej únie a 
princípmi návratu. Implementácia projektu prebieha na území krajín V4 a plní aktivity 
šírenia informácií o programe dobrovoľných návratov, výroby a distribúcie letákov, 
plagátov, videonahrávok s informáciami o dobrovoľných návratoch, prevádzky webovej 
stránky zameranej na informovanie o programe dobrovoľných návratov a poskytovanie 
informácií o situácii v krajine dobrovoľného návratu spolu s poradenstvom pred 
realizáciou samotného návratu. V rámci projektu sa priamo realizujú dobrovoľné 
návraty, semináre, workshopy a poskytuje sa ponávratová finančná asistencia  cieľovej 
skupine.  

Ďalej sa v oblasti dobrovoľných návratov od 1.1.2008 implementuje projekt IOM 
spolufinancovaný z Európskeho fondu pre utečencov (ERF): „Vytvorenie komplexného 
systému informovania o programe asistovaných dobrovoľných návratov a jeho 
realizácie so zreteľom na potreby migranta v programovom období ERF 2007“. 
Cieľovou skupinou sú žiadatelia o azyl, azylanti, žiadatelia o doplnkovú ochranu alebo 
cudzinci, ktorým bola doplnková ochrana poskytnutá. V rámci tohto projektu bude 
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vybudovaný a zavedený komplexný systém prípravy a realizácie asistovaných 
dobrovoľných návratov vrátane 

 poskytovania informácií o možnosti asistovaného dobrovoľného návratu všetkým 
potenciálnym záujemcom za použitia všetkých dostupných komunikačných kanálov: 
informačnej telefonickej linky, internetu, osobného kontaktu s cieľovou skupinou 
(prostredníctvom pracovníkov IOM, sociálnych pracovníkov, pracovníkov 
mimovládnych organizácií); 

 komplexného prístupu k záujemcom o asistovaný dobrovoľný návrat vrátane 
poskytnutia poradenstva, vybavenia nevyhnutných víz a náhradných cestovných 
dokladov, ubytovania, nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti, asistencie na letisku a 
finančného príspevku na nevyhnutné výdavky po návrate do krajiny pôvodu. 

 

5.3.3 Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov v Slovenskej republike 
(UNHCR) 

 
V dňoch 28. až 30. novembra 2007 v spolupráci ÚHCP a ÚNHCR so zastúpením  

v Slovenskej republiky bol vykonaný vzdelávací odborno-bezpečnostný seminár na 
úseku azylovej problematiky, so zameraním na prvý kontakt policajtov základných 
útvarov služby hraničnej a služby cudzineckej polície so žiadateľmi o azyl.  

ÚHCP sa roku 2007 v spolupráci s ÚNHCR podieľal na realizácii projektu 
„Memorandum o porozumení, vzájomnej spolupráci a koordinácii zameranej na podporu 
prístupu žiadateľov o azyl na štátne územie Slovenskej republiky a k azylovému 
procesu.“ Realizácia projektu je zameraná najmä na vonkajšiu schengenskú hranicu 
Slovenskej republiky a medzinárodné letiská. V rámci realizácie Memoranda v roku 
2007 neboli zistené u policajtov služby hraničnej polície nedostatky na úseku 
porušovania základných ľudských práv a slobôd cudzincov, nelegálnych migrantov, táto 
spolupráca je hodnotená pozitívne. 
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66  OOBBLLAASSŤŤ  VVZZDDEELLÁÁVVAANNIIAA  
66 .. 11   ZZvvyyššoovvaann iiee   pprrooffeess iioonnáá llnnee jj   úúrroovvnnee   vvýýkkoonnuu   

ss lluužžbbyy   
 
V priebehu roka 2007 sa ÚHCP systematicky zameriaval na zvyšovanie 

kvalifikácie policajtov služby hraničnej a služby cudzineckej polície formou ďalšieho 
vzdelávania. Vzdelávacie aktivity vychádzali z troch základných aspektov: 
A. z deficitu odborných znalostí a zručností policajtov vo výkone služby a manažmentu, 

ktoré boli obsiahnuté v záverečnej správe hodnotiacich komisárov EK v rámci 
evaluačného procesu pripravenosti Slovenskej republiky do schengenského 
priestoru v októbri 2007, 

B. z  potrieb útvarov ÚHCP, identifikovaných v rámci prieskumu potrieb zvyšovania 
odbornosti výkonu služieb hraničnej a služby cudzineckej polície, uskutočnených v 
súčinnosti s predvstupovým poradcom a twinningovým koordinátorom F. Guillotom 
na výkonných útvaroch ÚHCP  koncom roku 2006, 

C. zo vzdelávacích aktivít agentúry FRONTEX v roku 2007, zameraných na zavádzanie 
jednotných štandardov výkonu služby hraničnej stráže v rámci EÚ, Švajčiarska, 
Nórska a Islandu. 

 

66 .. 22   ZZáákk llaaddnnýý   rráámmeecc   vvzzddee lláávvaacc íícchh   aakkcc ii íí   
 
V roku 2007 sa vzdelávacie akcie zameriavali prioritne na dosiahnutie             

tzv. schengenských kritérií v oblasti profesionálnej úrovne výkonu služby             
(t.j. profesionálnych znalostí a zručností) a uplatňovania schengenských štandardov 
(implementácia Schengenského acquis). 

Po vymenovaní 1. štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
Jozefa Bučeka do funkcie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre zabezpečenie  
vstupu Slovenskej republiky do schengenského priestoru, boli závery podľa uvedeného 
bodu boli zapracované do nasledovných základných dokumentov: 
1. Akčný plán pre zabezpečenie vstupu Slovenskej republiky do schengenského 

priestoru, schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 264 dňa 14. marca 
2007.  

2. Plán činnosti expertnej skupiny pre policajné vzdelávanie, vedenej štátnym 
tajomníkom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Vladimírom Čečotom, v rámci 
ktorej bola spracovaná Koncepcia policajného vzdelávania Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky, schválená podpredsedom vlády a ministrom vnútra Slovenskej 
republiky Robertom Kaliňákom. 

3. Koncepcia policajného vzdelávania a projekt Centra policajného vzdelávania 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktoré zahrnuli nielen 27 úloh v oblasti 
vzdelávania, ale predovšetkým systémové opatrenia v rámci celorezortného 
systému policajného vzdelávania.  

4. Národný plán riadenia ochrany štátnych hraníc Slovenskej republiky, ako základný 
strategický a plánovací dokument s prijatím opatrení a úloh aj pre oblasť 
zabezpečenia vysokej profesionality policajného personálu v danej oblasti až do 
roku 2013, schválený na výjazdovom zasadnutí vlády Slovenskej republiky 
uznesením č. 465 v Sobranciach 30. mája 2007. 



Strana 54 z 67 

 

66 .. 33   VVzzddee lláávvaacc iiee   aakkcc iiee   
P.č. Základné školenia Počet 

školení
Počet 

školiteľov 
Počet 

preškolených

1 Kódex schengenských hraníc, 
Schengenská príručka 233 49 2262 

2 Schengenský informačný systém, 
ochrana osobných údajov 63 66 1296 

3 Európsky tréningový deň „ETD 07“ 368 203 3039 

4 Index nežiadúcich a blokovaných 
osôb - INBO 21 12 290 

5 Profilácia 9 7 210 
           Spolu 694 337 7097 

 
 
 Špecializované školenia        Počet 

školení
Počet 

školiteľov 
Počet 

preškolených

1 
Školenia ICMPD k schengenskému 
hodnotenia SR v oblasti pozemných 
hraníc 

2 5 52 

2 Školenie z problematiky odhaľovania 
falošných a pozmenených dokladov 109 19 2312 

3 
Preškolenie policajtov Železničnej 
polície z problematiky cestovných 
dokladov 

3 4 121 

4 
Školenie na odhaľovanie odcudzených 
motorových vozidiel na hraničných 
priechodoch 

10 3 133 

5 Špeciálna pozorovacia technika 12 17 52 
6 Špeciálna technika  8 8 356 
7 Kurz manažmentu 8 7 92 
8 Asertivita policajta 1 1 20 
9 Školenia k systému VIS 2 1 9 
10 Analýza rizík 2 2 35 
11 Zahraničné stáže 2 - 14 
12 Školenia centrálna lustračná konzola 5 8 92 

13 Všeobecné záväzné predpisy a interné 
predpisy justičnej polície 3 3 21 

           Spolu 167 78 3309 

 
 
 Jazykové vzdelávanie Počet 

kurzov 
Počet 

školených 
Počet 

stretnutí/hodín
19 Kurzy angličtiny pre začiatočníkov 6 133 70/152 
20 Kurzy angličtiny pre pokročilých 7 170 54/108 
21 Kurzy francúzštiny pre pokročilých 1 3 32/80 

22 Jazyková stáž z nemčiny pre 
pokročilých 2 1  2/420 

           Spolu 16 307 158/760 
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V roku 2007 bolo školených a trénovaných 10 406 policajtov v rámci 861 školení. 
Z toho pripadá na jedno školenie približne 12 účastníkov, čo zodpovedá optimálnemu 
počtu. Tieto údaje nezahrnujú vzdelávacie aktivity navonok ÚHCP MV SR, v rámci 
ktorých sa uskutočnil rad vzdelávacích akcií ku vstupu do schengenského priestoru 
najmä v pohraničných regiónoch, pre primátorov a starostov prihraničných regiónov, 
zamestnancov miestnej štátnej správy a mládež na odborných konferenciách v 
Košiciach a Prešove a na seminároch poriadaných bývalými krajskými úradmi v 
mestách Medzilaborce, Humenné, Snina, Michalovce a Sobrance. 

 

66 .. 44   VVyyddaannéé   šš ttuudd ii jjnnéé   mmaatteerr ii áá ll yy   
 
ÚHCP v spolupráci so splnomocnencom vlády Slovenskej republiky pre 

zabezpečenie  vstupu Slovenskej republiky do schengenského priestoru a nadáciou 
Hannsa Seidela e.V. vydal  

 pre účastníkov Európskeho tréningového dňa študijnú brožúru v náklade 100 ks, 
interaktívne tréningové  CD v náklade 100 ks, 

 špeciálnu učebnicu angličtiny pre hraničnú a cudzineckú políciu v náklade 1000 ks, 
 terminologický výkladový slovník so základným názvoslovím hraničnej a cudzineckej 

problematiky s anglickými ekvivalentami v náklade 250 ks. 
Okrem toho sa ÚHCP podieľalo na vydaní propagačných materiálov v rámci 

kampane pre vstup do schengenského priestoru pre obyvateľstvo prihraničných 
regiónov na slovensko-ukrajinskej hranici, zborníkoch konferencií „Bezpečná Európa“ v 
Košiciach, „Nelegálna migrácia“ v Spišskej Novej Vsi a „Vstup do Schengenu“ na 
Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a i. 
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77  HHOODDNNOOTTEENNIIEE  PPRRIIPPRRAAVVEENNOOSSTTII  SSRR  NNAA  VVSSTTUUPP  DDOO  
SSCCHHEENNGGEENNSSKKÉÉHHOO  PPRRIIEESSTTOORRUU  

 
V dňoch 4. a 5. decembra 2006 prijala Rada EÚ pre spravodlivosť a vnútorné 

veci (Rada JHA) v Bruseli negatívne závery k nedostatočnej pripravenosti Slovenskej 
republiky na vstup do schengenského priestoru. Prvú opakovanú návštevu 
schengenských hodnotiacich komisií v oblastiach spadajúcich do pôsobnosti ÚHCP pre 
pozemné hranice (tzv. revisit) určila Rada JHA už na 17. – 22. júna 2007 a pre letisko 
Bratislava – revisit na 2. september 2007. 

Vzhľadom na krátkosť času bolo nevyhnutné prijať rozhodné opatrenia na 
vyrovnanie zaostávania Slovenskej republiky v dôslednej implementácii všetkých 
ustanovení Schengenského acquis.  

Vláda Slovenskej republiky analyzovala príčiny negatívneho hodnotenia a ako 
prvý zásadný krok na razantné riešenie nepriaznivej situácie bolo vymenovanie 
1.štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Jozefa Bučeka do 
funkcie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre zabezpečenie  vstupu 
Slovenskej republiky do schengenského priestoru (ďalej len „splnomocnenec“) 
uznesením vlády Slovenskej republiky  č. 981 z 29. novembra 2006. 

 

77 .. 11   OOppaatt rreenn iiaa   nnaa   vvyyrroovvnnaann iiee   zzaaoossttáávvaann iiaa   SSRR  vv   
pprr iipprraavveennoosstt ii   nnaa   vvss ttuupp   ddoo  sscchheennggeennsskkééhhoo   

pprr ii eess ttoorruu   
 
Vládny splnomocnenec zriadil medzirezortnú skupinu, ktorá riadila činnosť 

siedmych pracovných skupín s určenými gestormi: ochrana osobných údajov; policajná 
spolupráca; vzdušné hranice; činnosť zastupiteľských úradov Slovenskej republiky  v 
Kyjeve a Belehrade vrátane vízovej agendy; pozemné hranice; Schengenský 
informačný systém (SIS) a portugalský projekt SISone4All a Národnú ústredňu 
SIRENE, pre legislatívu, medzinárodné zmluvy a zahraničné styky splnomocnenca a 
samostatnú expertnú skupinu pre policajné vzdelávanie, vedenú štátnym tajomníkom 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  Vladimírom Čečotom.  

Medzirezortná skupina pod vedením splnomocnenca vypracovala Akčný plán pre 
zabezpečenie vstupu Slovenskej republiky  do schengenského priestoru (ďalej len 
„akčný plán“). Splnomocnenec akčný plán predložil na rokovanie vlády Slovenskej 
republiky , ktorá ho 14. marca 2007 schválila uznesením č.264.. Na základe 189 
opatrení definovaných v akčnom pláne sa pristúpilo k príprave na revisit – na opätovné 
návštevy schengenských hodnotiacich komisií. Zaviedlo sa systematické hodnotenie 
plnenia opatrení, ktoré boli v pravidelných intervaloch predkladané vláde Slovenskej 
republiky  a tiež Skupine pre Schengenské hodnotenie (podľa mandátu Rady č. 
152275/04 SCH-EVAL 70 COMIX 718, a 7638/2/05 SCH-EVAL 20 COMIX 200), tzv. 
komisii SCHEVAL.  

Na základe uvedených odporúčaní schengenského hodnotenia pozemných a 
vzdušných hraníc spracoval ÚHCP Národný plán riadenia ochrany štátnych hraníc 
Slovenskej republiky (ďalej len „národný plán“). Národný plán sa stal základným 
plánovacím dokumentom v oblasti ochrany vonkajších hraníc EÚ, je strategickým 
dokumentom, ktorý zabezpečuje rozvoj, transformáciu systému ochrany štátnych 
hraníc, ako aj efektívne využitie kapacít s ohľadom na zrušenie kontrol na vnútorných 
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hraniciach Slovenskej republiky . Obsahom dokumentu sú tiež činnosti v tretích 
krajinách, najmä v krajinách pôvodu nelegálnej migrácie a tranzitných krajinách, 
konkrétne opatrenia v oblasti legislatívy, medzinárodnej spolupráce, tvorby a doplnenia 
administratívnych štruktúr, vzdelávania a výcviku, materiálno – technického 
zabezpečenia, vrátane aktivít na vonkajších hraniciach, vo vnútrozemí Slovenskej 
republiky, ako aj vytýčenie základných cieľov Národného plánu na obdobie rokov 2007 
až 2013.  

Národný plán bol schválený na výjazdovom zasadnutí vlády Slovenskej republiky 
v Sobranciach dňa 30. mája 2007 uznesením vlády Slovenskej republiky č. 465/2007. 

V oblasti spolupráce policajných a colných orgánov bol novelizovaný zákon 
č.652/2004 o orgánoch štátnej správy v colníctve a následne bola podpísaná nová 
dohoda medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky  a Ministerstvom financií 
Slovenskej republiky  v danej oblasti a nanovo vypracované režimy na hraničných 
priechodoch na vonkajšej schengenskej hranici. 

Na úseku štátnej hranice s Ukrajinou sa všetky novovybudované objekty 
dokončili a boli uvedené do používania k 30. aprílu 2007. Od 1. mája 2007 sa vykonáva 
ochrana vonkajšej schengenskej hranice už z nových objektov, spĺňajúcich po všetkých 
stránkach schengenské kritériá.. 

 

77 .. 22   ZZáávveerryy   hhooddnnootteenn iiaa   pprr iipprraavveennoosstt ii   SSRR  nnaa   vvss ttuupp   ddoo   
sscchheennggeennsskkééhhoo   pprr ii eess ttoorruu   

 
V priebehu opätovnej návštevy schengenskej hodnotiacej komisie v oblasti 

ochrany pozemnej hranice ÚHCP  prezentoval opatrenia prijaté na základe odporúčaní 
zo správy z prvého hodnotenia na centrálnej a regionálnej úrovni (RHP Sobrance) a 
vybudovaný systém technickej a fyzickej ochrany štátnej hranice s Ukrajinou.  

Na základe hodnotiacej správy expertov z opätovného hodnotenia pozemných 
hraníc dosiahla Slovenskej republiky  značný pokrok vo všetkých hodnotených bodoch 
a v niektorých aspektoch sa dokonca dostala do pozície tvorcu nových parametrov 
„najlepšej praxe“. Záver hodnotiacej správy obsahuje konštatovanie, že Slovenskej 
republiky  spĺňa požiadavky Schengenského acquis na úseku hraničných kontrol a 
hraničného dozoru. 

Pri uvedenej opätovnej návšteve schengenskej hodnotiacej komisie v oblasti 
ochrany vzdušných hraníc ÚHCP prezentoval opatrenia prijaté na letisku M. R. 
Štefánika v Bratislave, najmä vypracovanie nových režimových opatrení upravujúcich 
spoluprácu medzi hraničnou políciou a colnou správou, nainštalovanie nového 
kamerového monitorovacieho systému, z ktorého výstup je zabezpečený aj pre útvar 
letiskovej ochrany a pre pobočku colného úradu, sprevádzkovanie informačného 
systému odhalených falošných a pozmenených cestovných dokladov – nadnárodné 
FADO, vybudovanie novej hlasovej a dátovej komunikačnej infraštruktúry, 
sprevádzkovanie vízového informačného systému VIS, spustenie Centrálnej lustračnej 
konzoly od 1. septembra 2007 zabezpečujúcej lustráciu v národných policajných 
informačných systémoch a v SIS a rekonštrukčné práce za účelom dobudovania 
infraštruktúry podľa schengenských odporúčaní a štandardov).  

Hodnotiaci experti pozitívne ocenili najmä zlepšenie infraštruktúry a technického 
vybavenia ochrany štátnej hranice na hraničných priechodoch, na pozemnej i na 
vzdušnej hranici, ktoré boli vyhodnotené ako splňujúce všetky schengenské kritériá a 
vyžadované technické požiadavky.  
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Hlavné nedostatky v hraničnej kontrole, ktoré zistili počas hodnotenia v roku 
2006, boli odstránené. Postupy policajného personálu pri hraničných kontrolách boli 
vyhodnotené ako konformné so schengenskými štandardami.  

Hodnotitelia ocenili prijatie konkrétnych opatrení Slovenskej republiky na 
zlepšenie profesionálnej úrovne policajného personálu, najmä prijatie novej Koncepcie 
policajného vzdelávania na úrovni Ministerstva vnútra Slovenskej republiky , intenzívne 
zlepšovanie jazykových zručností a dosiahnutie  významného pokroku v tejto oblastivo 
veľmi krátkom čase.  

Veľmi pozitívne bolo hodnotené aj materiálno technické zabezpečenie výkonu 
policajnej služby vo všetkých základných útvaroch ÚHCP. 

Na základe záverov zo správ schengenských hodnotiacich komisií v oblastiach 
pozemných a vzdušných hraníc, policajnej spolupráce, ochrany osobných údajov, víz, 
SIS a úradu SIRENE, Rada JHA na svojom zasadnutí dňa 8. novembra 2007 dospela k 
záveru, že deväť nových členských štátov EÚ, teda i Slovenskej republiky , splnilo 
podmienky vo všetkých oblastiach uplatňovania Schengenského acquis.  

Následne Rada JHA prijala na svojom zasadnutí v Bruseli dňa 6. decembra 2007 
(2007/801/ES) „rozhodnutie o úplnom uplatňovaní schengenského acquis             
v Slovenskej republike“ dňom 21. decembra 2007, keď boli zároveň zrušené kontroly na 
vnútorných hraniciach všetkých deviatich členských štátov EÚ vstupujúcich do 
schengenského priestoru.  

Zrušenie kontrol  na vnútorných vzdušných hraniciach Slovenskej republiky  sa 
bude uplatňovať až od 30. marca 2008. Posun termínu zrušenia kontrol na vnútorných 
vzdušných hraniciach súvisí zo zmenou zimného letového poriadku na letný letový 
poriadok. Od 21. decembra 2007 boli taktiež zrušené všetky obmedzenia na využívanie 
Schengenského informačného systému dotknutými členskými štátmi. 

Na vykonanie vyššie uvedeného rozhodnutia Rady JHA vydal minister vnútra 
Slovenskej republiky  rozkaz č. 39 z 20. decembra 2007, ktorým o.i. uložil všetkým 
príslušníkom Policajného zboru služobne zaradeným na oddeleniach hraničnej polície 
Policajného zboru dňom 21. decembra 2007 od 00h ukončiť vykonávanie hraničnej 
kontroly na hraničných priechodoch a ukončiť vykonávanie hraničného dozoru na 
štátnej hranici Slovenskej republiky s Českou republikou, Maďarskou republikou, 
Poľskou republikou a Rakúskou spolkovou republikou. Týmto rozkazom im zároveň 
uložil plniť nové úlohy, ktoré vyplývajú Slovenskej republiky  z jej plnoprávneho členstva 
v schengenskom priestore. 

Uvedeným rozkazom sa naplnilo rozhodnutie o vstupe Slovenskej republiky  do 
schengenského priestoru. 
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v činnosti hraničnej a cudzineckej polície. V roku 2007 k prioritným úlohám patrilo 
splnenie kritérií vstupu do schengenského priestoru. Ako svedčia uvedené údaje, popri 
tom došlo aj k ďalšiemu zefektívneniu účinnosti policajného výkonu služieb hraničnej          
a cudzineckej polície, a to najmä pri eliminácii nelegálnej migrácie na hraniciach            
i vo vnútrozemí. 

Po vstupe do schengenského priestoru Slovenská republika preberá záväzok 
zaistenia  bezpečnosti ostatných štátov schengenského priestoru. Preto bude potrebné 
trvale spoľahlivo plniť úlohy vyplývajúce zo Schengenského acquis a schengenských 
štandardov. V tejto oblasti hlavnou prioritou je dobudovanie systému technickej 
a fyzickej ochrany štátnej hranice s Ukrajinou a prechod na nové, náročnejšie formy 
eliminácie nelegálnej migrácie vo vnútrozemí.  

Osobitnú pozornosť treba venovať aj ďalšiemu rastu profesionálnych znalostí        
a zručností a jazykovému vzdelávaniu policajtov, zodpovedajúcemu rastúcim nárokom 
na efektívnosť policajného výkonu. 

Na účely realizácie rozvoja prihraničného územia na hranici s Ukrajinou bude  
potrebné, v nadväznosti na pripravovanú Zmluvu s Ukrajinou o malom pohraničnom 
styku, pripraviť a realizovať príslušné opatrenia, vylučujúce jej zneužívanie. K ďalším 
dôležitým úlohám patrí zabezpečenie adekvátneho používania SIS, zabezpečenie 
ochrany osobných údajov a zosúladenie vízovej politiky a vydávania jednotných 
schengenských víz. 

Zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach je zásadnou zmenou, ktorej následky 
je potrebné priebežne analyzovať a vytvoriť pre tento účel spoľahlivé  monitorovacie        
a efektívne kompenzačné mechanizmy. Ide o zásadnú zmenu činnosti služby hraničnej 
polície, ktorej dôsledky a nové druhy rizík je ťažko vopred odhadnúť. 

Policajti sa po zrušení priamych kontrol na vnútorných hraniciach budú             
vo väčšej miere venovať bezpečnostnej situácii vo vnútrozemí a plniť tzv. kompenzačné 
opatrenia, ktorými budú nahrádzať hraničnú kontrolu so zameraním na identifikáciu 
osôb, ktoré sú nielen pre SR, ale aj pre ostatné krajiny schengenského priestoru, 
nežiaducimi osobami. V podstatnej miere bude potrebné zvýšiť počet hliadok vo 
vnútrozemí a v prihraničnej oblasti s cieľom odhaľovať nelegálnych migrantov, 
intenzifikovať pátranie po hľadaných osobách a  predchádzať cezhraničnej trestnej 
činnosti.  

V tejto oblasti je potrebné dosiahnuť, aby aj ďalšie služby Polocajného zboru, ako 
aj ostatné ozbrojené zložky vo zvýšenej miere spolupracovali s bezpečnostnými 
službami ostatných zmluvných štátov schengenského priestoru. 
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Povolené pobyty za rok 2007 
 

štát prechodný tolerovaný trvalý spolu 

ROU 0 6 3027 3033 
UKR 948 83 253 1284 
CZE 0 18 1235 1253 
DEU 0 1 897 898 
HUN 0 2 813 815 
BGR 0 0 753 753 
POL 0 4 658 662 
VNM 384 21 177 582 
KOR 383 0 186 569 
SCG 525 18 22 565 
CHN 368 17 87 472 
AUT 0 1 349 350 
USA 255 2 74 331 
ITA 0 0 297 297 
FRA 0 0 296 296 
RUS 178 24 88 290 
GBR 0 0 248 248 
SRB 229 3 11 243 
TUR 89 5 16 110 
ESP 0 0 105 105 
YUH 80 3 15 98 
NLD 0 0 92 92 
HRV 64 2 24 90 
MKD 47 13 30 90 
JPN 29 0 54 83 
GRC 0 0 65 65 
NOR 0 0 57 57 
BEL 0 0 53 53 
DNK 0 0 52 52 
ISR 35 0 16 51 
SVN 0 0 50 50 
IRQ 36 11 1 48 
SWE 0 0 48 48 
CAN 32 0 15 47 
CHE 0 0 43 43 
IND 28 12 3 43 
MDA 21 18 4 43 
THA 33 0 4 37 
BIH 27 1 8 36 
BRA 33 0 3 36 
SAU 34 1 1 36 
BLR 17 3 14 34 
FIN 0 0 34 34 
LBY 14 11 3 28 
IRL 0 0 27 27 



 

 
štát prechodný tolerovaný trvalý spolu 

ARM 11 3 12 26 
EGY 11 3 12 26 
LTU 0 1 25 26 
SYR 14 5 7 26 
PRT 0 0 25 25 
PHL 22 1 1 24 
AUS 18 0 3 21 
KWT 8 8 5 21 
PAK 4 12 5 21 
ZAF 13 0 8 21 
NGA 5 0 14 19 
AFG 7 4 7 18 
DZA 9 2 6 17 
CUB 7 1 8 16 
MEX 12 0 4 16 
GEO 6 5 4 15 
IDN 15 0 0 15 
LVA 0 0 15 15 
TUN 3 0 12 15 
LBN 12 0 2 14 
MNG 9 1 3 13 
BEZ 4 7 1 12 
IRN 2 2 8 12 
SOM 9 1 1 11 
ALB 3 1 6 10 
BGD 6 4 0 10 
PSE 7 0 3 10 
AZE 6 0 3 9 
CHL 8 0 1 9 
JOR 4 1 4 9 
ECU 3 2 3 8 
SDN 5 1 2 8 
UZB 5 0 3 8 
NZL 5 0 2 7 
ARE 0 5 1 6 
KGZ 6 0 0 6 
MYS 4 0 2 6 
TWN 2 0 4 6 
AGO 3 1 1 5 
EST 0 0 5 5 
ISL 0 0 5 5 
PER 2 0 3 5 
XXX 0 5 0 5 
BEN 3 0 1 4 
COL 0 0 4 4 
KAZ 2 0 2 4 
MAR 1 1 2 4 
NAM 4 0 0 4 
PRY 3 0 1 4 
YEM 1 3 0 4 
BHR 1 2 0 3 



 

 
štát prechodný tolerovaný trvalý spolu 

CSK 0 0 3 3 
DOM 0 1 2 3 
KEN 1 1 1 3 
ARG 2 0 0 2 
GIN 1 1 0 2 
JAM 0 0 2 2 
LUX 0 0 2 2 
MLT 0 0 2 2 
MWI 1 0 1 2 
NIC 1 0 1 2 
NPL 2 0 0 2 
SEN 0 2 0 2 
VEN 1 0 1 2 
ZMB 2 0 0 2 
BOL 0 0 1 1 
CIV 0 0 1 1 
COG 0 0 1 1 
CRI 1 0 0 1 
CYP 0 0 1 1 
ETH 0 0 1 1 
GHA 1 0 0 1 
GMB 0 0 1 1 
HND 1 0 0 1 
LBR 1 0 0 1 
LKA 0 0 1 1 
MNE 1 0 0 1 
MUS 0 0 1 1 
NER 0 0 1 1 
SGP 1 0 0 1 
SGS 1 0 0 1 
SYC 1 0 0 1 
TCD 1 0 0 1 
TKM 1 0 0 1 
URY 1 0 0 1 
ZWE 0 0 1 1 

Spolu 4196 367 10579 15142 

 
 



 

Príloha č. 2 
Povolené pobyty k 31.12.2007 

 
štát prechodný tolerovaný trvalý spolu 

CZE 85 24 5849 5958 
POL 19 2 3990 4011 
UKR 1531 62 2240 3833 
ROU 58 7 2948 3013 
DEU 30 4 2849 2883 
HUN 10 10 2693 2713 
AUT 14 3 1456 1473 
VNM 663 18 771 1452 
RUS 390 18 958 1366 
CHN 765 6 434 1205 
SCG 1021 7 167 1195 
KOR 585 0 552 1137 
FRA 16 1 1119 1136 
BGR 0 0 984 984 
ITA 20 0 948 968 
GBR 14 0 934 948 
USA 472 0 306 778 
YUH 192 5 171 368 
HRV 81 5 246 332 
NLD 3 1 311 315 
MKD 99 15 190 304 
ESP 1 0 270 271 
SRB 226 2 11 239 
NOR 7 0 214 221 
BEL 5 2 205 212 
DNK 1 0 188 189 
TUR 97 6 72 175 
GRC 11 1 158 170 
ISR 119 0 43 162 
JPN 80 0 79 159 
CHE 1 0 147 148 
SWE 4 0 143 147 
SVN 2 0 130 132 
BLR 41 2 77 120 
IRL 0 0 111 111 
IND 58 8 38 104 
BIH 39 0 61 100 
MDA 39 27 22 88 
CAN 39 2 38 79 
BRA 42 0 32 74 
EGY 14 2 54 70 
FIN 1 0 67 68 
PRT 0 1 66 67 
SYR 28 3 33 64 
ARM 18 6 39 63 
BEZ 6 3 51 60 
THA 47 0 13 60 
SAU 47 0 5 52 



 

 
štát prechodný tolerovaný trvalý spolu 

IRQ 42 4 5 51 
LTU 0 1 49 50 
LBN 30 0 19 49 
AUS 30 0 17 47 
IRN 9 2 35 46 
TUN 5 1 40 46 
LBY 27 5 11 43 
DZA 17 1 24 42 
NGA 8 0 33 41 
AFG 7 6 27 40 
LVA 0 2 36 38 
ZAF 18 0 20 38 
KAZ 7 0 30 37 
IDN 34 0 2 36 
CUB 10 1 24 35 
PAK 9 7 19 35 
PHL 27 0 8 35 
PSE 25 0 9 34 
MEX 21 1 9 31 
ALB 5 1 23 29 
MNG 12 2 15 29 
AGO 15 1 12 28 
KWT 15 0 12 27 
GEO 8 7 11 26 
JOR 11 0 15 26 
PER 7 0 17 24 
SDN 18 0 5 23 
CYP 1 0 18 19 
UZB 13 0 6 19 
EST 0 0 18 18 
MAR 3 1 14 18 
COL 2 0 14 16 
YEM 6 2 7 15 
AZE 8 2 4 14 
TWN 7 0 7 14 
ECU 8 0 5 13 
KGZ 10 0 3 13 
KEN 5 1 6 12 
NZL 6 0 6 12 
CSK 0 0 11 11 
MYS 8 0 3 11 
SOM 9 0 2 11 
ARG 7 0 3 10 
PRK 6 0 4 10 
BGD 8 0 1 9 
COG 0 0 9 9 
CHL 8 0 1 9 
ISL 0 0 9 9 

 
 



 

štát prechodný tolerovaný trvalý spolu 
PRY 7 0 2 9 
LAO 8 0 0 8 
MLT 0 1 7 8 
XXX 0 5 3 8 
BOL 0 0 6 6 
NAM 5 0 1 6 
TJK 5 0 1 6 
BEN 4 0 1 5 
CMR 3 0 2 5 
DOM 0 0 5 5 
NIC 2 0 3 5 
SEN 1 0 4 5 
SYC 4 0 1 5 
ZMB 3 0 2 5 
BHR 2 0 2 4 
ETH 1 0 3 4 
GHA 3 0 1 4 
LUX 0 0 4 4 
NPL 3 0 1 4 
OST 1 0 3 4 
SVK 0 0 4 4 
ARE 1 0 2 3 
JAM 1 0 2 3 
KIR 0 0 3 3 
LIE 0 0 3 3 
MUS 0 0 3 3 
NER 0 0 3 3 
PAN 0 0 3 3 
SGP 2 0 1 3 
TCD 2 0 1 3 
VEN 1 0 2 3 
CIV 0 0 2 2 
ERI 1 0 1 2 
GIN 1 1 0 2 
HND 1 0 1 2 
LBR 1 0 1 2 
MDV 2 0 0 2 
MWI 1 0 1 2 
TKM 1 0 1 2 
TZA 0 0 2 2 
URY 1 0 1 2 
ZWE 1 0 1 2 
CRI 1 0 0 1 
GMB 0 0 1 1 
GNB 0 0 1 1 
GTM 0 0 1 1 
LKA 0 0 1 1 

 
 
 
 



 

štát prechodný tolerovaný trvalý spolu 
LSO 0 0 1 1 
MMR 0 1 0 1 
MNE 1 0 0 1 
MOZ 0 0 1 1 
OMN 1 0 0 1 
PLW 0 1 0 1 
SGS 1 0 0 1 
TTO 0 0 1 1 

Spolu 7646 310 33258 41214 
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