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Zoznam pou�itých skratiek 
 
 
 

ÚHCP P PZ Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru 
ATV All terrain vehicle (vozidlo do ka�dého terénu) 
CD Cestovný doklad  
EHP Európsky hospodársky priestor 
ES Európske spoločenstvá 
EÚ Európska únia 
HP Hraničný priechod 
IDK Identifikačná karta 
KONZ MZV SR Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky 
NCD Náhradný cestovný doklad 
OA PZ Oddelenie azylu Policajného zboru 
OCP PZ Oddelenie cudzineckej polície Policajného zboru 
OHK PZ Oddelenie hraničnej kontroly Policajného zboru 
OHP PZ Odbor hraničnej polície Policajného zboru 
OP Občiansky preukaz 
RHCP Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície 
RHP Riaditeľstvo hraničnej polície 
�H �tátna hranica 
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ÚVOD 

 
 
 

Ročenka zahŕňa podstatné údaje o činnosti hraničnej a cudzineckej polície 
v rámci pôsobnosti Policajného zboru v roku 2005. Tieto vybrané údaje 
charakterizujú výsledky cieľových zámerov v oblasti ochrany �tátnej hranice, 
s dôrazom na slovensko-ukrajinskú hranicu � vonkaj�iu hranicu EÚ, ako aj činností 
na ďal�ích úsekoch. 

Hodnotené obdobie sa vyznačovalo predov�etkým prípravou na�ej republiky 
na vstup do tzv. schengenského priestoru. Cieľom tohto zámeru bolo 
prostredníctvom systémových opatrení skvalitniť plnenie rozsiahleho spektra úloh 
zameraných na ochranu �tátnej hranice a to v nadväznosti na zodpovednosť ná�ho 
�tátu za realizáciu politiky EÚ v tejto oblasti. Tieto opatrenia technického, 
organizačného, legislatívneho personálneho i vzdelávacieho charakteru smerovali 
najmä k eliminácii prúdov nelegálnej migrácie cez �tátne hranice. 

Prezentované výsledky práce hraničnej a cudzineckej polície jednoznačne 
svedčia o významnom obrate v tejto oblasti oproti minulému a ďal�ím 
predchádzajúcim rokom. Táto skutočnosť sa stretla s pozitívnym ohlasom 
príslu�ných orgánov Rady EÚ a Európskej Komisie v tejto oblasti. To vytvára dobrý 
základ na hodnotenie pripravenosti Slovenskej republiky pri jej evaluácii expertmi 
členských �tátov EÚ v rámci systému Scheval v roku 2006. Výsledky tohto 
hodnotenia rozhodnú o začlenení na�ej republiky do schengenského priestoru. 

Ukázalo sa, �e na�a hraničná polícia sa úspe�ne vysporiadala s liberalizáciou 
kontrol na vnútorných  hraniciach, bez negatívneho dôsledku na príliv nelegálnych 
migrantov do republiky a najmä z republiky.  

Hraničná a cudzinecká polícia dokázala v novej organizačnej �truktúre 
flexibilne reagovať aj na nepredvídateľné momenty vývoja situácie na �tátnych 
hraniciach. Z tohoto hľadiska sa ukázala mimoriadna dôle�itosť intenzifikácie priamej 
policajnej spolupráce so susednými �tátmi. Táto spolupráca sa premietla nielen do 
celkových pozitívnych výsledkov, ale najmä na efektívne rie�enie viacerých 
nepredvídateľných problémových situácií. Na�a hraničná a cudzinecká polícia sa tak 
vo výkone slu�by významne priblí�ila k �tandardom slu�by hraničnej strá�e 
pôvodných �tátov EÚ. 

Dosiahnuté výsledky sú dôle�ité aj z hľadiska vzostupu významu činnosti 
hraničnej a cudzineckej polície, vzhľadom na očakávanú skutočnosť, �e Slovensko 
sa stane pre migrantov cieľovou krajinou. Z tohto hľadiska efektívnosť pri eliminácii 
nelegálnej migrácie má zásadný význam na vnútornú bezpečnosť a verejný poriadok. 

Pôsobnosť úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru 
(ďalej len �ÚHCP P PZ�) najmä na úseku ochrany vonkaj�ej hranice EÚ, 
cudzineckého re�imu a v boji s organizovanými formami cezhraničnej trestnej 
činnosti je významným príspevkom k vnútornej bezpečnosti a verejného poriadku 
EÚ. 
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1 ORGANIZAČNÁ �TRUKTÚRA 

 
V zmysle plnenia úloh II. úrovne Harmonogramu postupného prispôsobenia 

organizačnej �truktúry ÚHCP P PZ po�iadavkám a obsahu Schengenského acquis 
a v súvislosti so zabezpečením plnenia úloh efektívneho líniového riadenia slu�by 
hraničnej polície a slu�by cudzineckej polície, sa dňom 1. apríla 2005 realizovali 
organizačné zmeny úradu hraničnej a cudzineckej polície, ktorými sa z 8 odborov 
hraničnej a cudzineckej polície (Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, �ilina, Banská 
Bystrica, Pre�ov, Ko�ice) zriadili 4 riaditeľstvá hraničnej a cudzineckej polície 
Bratislava, Nitra, Banská Bystrica a Pre�ov. Riaditeľstvá hraničnej a cudzineckej 
polície sa členia na: 

 vnútorné oddelenie, 
 oddelenie hraničnej polície, 
 oddelenie cudzineckej polície, 
 oddelenia cudzineckej polície Policajného zboru, 
 oddelenia hraničnej kontroly Policajného zboru. 

 
Zároveň sa dňom 1. apríla 2005 za účelom posilnenia existujúcich a 

doplnenia niektorých absentujúcich činností (stála slu�ba, zmena charakteru, ru�enie 
a zriaďovanie hraničných priechodov, vízová politika a prax Slovenskej republiky, 
činnosť spojená s odhaľovaním falo�ných a pozmenených cestovných dokladov 
a pod.), ktoré má ÚHCP P PZ plniť v rámci riadenia ochrany vnútornej a vonkaj�ej 
hranice a  v zmysle po�iadaviek a obsahu Schengenského acquis,  zriadilo 
v pôsobnosti úradu hraničnej a cudzineckej polície: 

 
 analyticko-operačné oddelenie , 
 odbor vy�etrovania obzvlá�ť záva�nej trestnej činnosti. 

 
Zmenili sa názvy: 
 

 z oddelenia hranično-splnomocneneckej činnosti na oddelenie 
medzinárodnej a cezhraničnej spolupráce, 

 z oddelenia systémov a informácií na oddelenie správy informačných 
systémov a európskych �tatistík, 

 z odboru ochrany �tátnej hranice na odbor hraničnej polície, 
 z oddelenia analyticko-koordinačného národnej jednotky boja proti 

nelegálnej migrácii na koordinačné oddelenie národnej jednotky 
boja proti nelegálnej migrácii. 

 
V súvislosti s plnením úloh vyplývajúcich zo vstupu Slovenskej republiky do 

Európskej únie boli dňom 1. januára 2005 na okresných dopravných in�pektorátoch 
OR PZ a krajských dopravných in�pektorátoch KR PZ v Bratislave a v Ko�iciach 
zriadené skupiny vydávania dokladov a vysunuté pracoviská vydávania dokladov na 
úseku vydávania preukazov a cestovných pasov. Týmto dňom boli zru�ené skupiny 
pasovej slu�by ÚHCP P PZ a tabuľkové miesta občianskych  zamestnancov v �tátnej 
slu�be boli presystemizované na uvedené pracoviská vydávania dokladov. 
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Vzhľadom k tomu, �e harmonogram nerie�il komplexne potrebu zabezpečenia 
�tátnej hranice po zru�ení hraničných kontrol vyplynula pre ÚHCP P PZ úloha, ktorej 
predmetom a zároveň konkrétnym cieľom je práve tvorba ďal�ích kompenzačných 
opatrení spojených s realizáciou a pokračovaním budovania integrovanej 
bezpečnosti hraníc na území Slovenskej republiky pred a po začlenení Slovenskej 
republiky do schengenského priestoru najmä s dôrazom na budúcu vonkaj�iu hranicu 
Schengenu. 

Cieľom týchto predkladaných organizačných zmien bolo pripraviť a vykonať v 
rámci slu�by hraničnej a slu�by cudzineckej polície nevyhnutné opatrenia súvisiace s 
predpokladanou integráciou do schengenského priestoru v II. polovici roka 2007. 

Na základe uvedeného ÚHCP P PZ od 1. 4. 2005 realizoval ďal�ie opatrenia 
spojené s reorganizáciou celej slu�by hraničnej a cudzineckej polície. 

Pri týchto organizačných zmenách ne�lo len o opätovné zlučovanie 59 
oddelení hraničnej kontroly Policajného zboru a vytvorenie základov budúcich 28 
oddelení hraničnej polície  Policajného zboru (ďalej len "OHP PZ"), ale ich súčasťou 
bolo aj presystemizovanie ďal�ích tabuľkových miest policajtov na základné útvary 
dislokované na slovensko-ukrajinskej hranici a na riaditeľstvo hraničnej polície (ďalej 
len "RHP") Sobrance. 

Presystemizovanie tabuľkových miest policajtov bolo prerokované na 
zasadnutí riadiaceho výboru pre komplexné zabezpečenie systému ochrany �tátnej 
hranice Slovenskej republiky s Ukrajinou v rámci vypracovania Projektového 
formuláru SCH04-0001, ktorý bol predlo�ený na schválenie do medzirezortného 
riadiaceho výboru. Vedúci realizačného tímu na zabezpečenie ochrany Slovensko - 
ukrajinskej �tátnej hranice bol na XV. zasadnutí riadiaceho výboru prezentoval 
�Návrh systému technickej a fyzickej ochrany �tátnej hranice Slovenskej republiky 
s Ukrajinou�, súčasťou ktorého aj návrh systemizácie tabuľkových počtov na útvaroch 
dislokovaných na �tátnej hranici Slovenskej republiky s Ukrajinou. Tento návrh 
predpokladá rie�enie posilnenia v troch etapách: 

 
 Prvá etapa bola realizovaná k 1. júlu 2005 z dôvodu termínu nástupu policajtov 

na Strednú odbornú �kolu Policajného zboru v Ko�iciach za účelom získania 
základného policajného vzdelania. V tejto etape i�lo o presystemizovanie 
celkom 50 tabuľkových miest policajtov v prospech RHP Sobrance. 

 V záujme zachovania funkčnosti výkonu slu�by na hraničných priechodoch vo 
vnútrozemí Slovenskej republiky bolo v rámci týchto organizačných zmien, ktoré 
boli schválené s účinnosťou od 1. januára 2006, na útvary dislokované na 
�tátnej hranici Slovenskej republiky s Ukrajinou presystemizovaných ďal�ích 50 
tabuľkových miest policajtov. V tomto termíne je plánovaný aj nástup policajtov 
na Strednú odbornú �kolu Policajného zboru v Ko�iciach. 

 Tretia etapa bude realizovaná k termínu ukončenia hraničnej kontroly, ku dňu 
vstupu Slovenskej republiky do schengenského priestoru. S ohľadom na 
docielenie plnej funkčnosti systému ochrany vonkaj�ej hranice ako celku, dôjde 
na vonkaj�ej hranici s Ukrajinou k poslednému zvý�eniu tabuľkových miest 
policajtov o 180. Tento počet v�ak nie je mo�né pevne stanoviť, nakoľko je 
závislý na technickom rie�ení ochrany �tátnej hranice s Ukrajinou. 
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Novovytvorených 28 OHP PZ od 1. 1. 2006, v rámci miestnej príslu�nosti vo 
vymedzenom rozsahu pôsobí pri ochrane verejného poriadku, najmä ochrane osôb, 
majetku, �ivotného prostredia a prírody, pri zabezpečovaní bezpečnosti a plynulosti 
cestnej premávky a zabezpečovaní úloh podľa osobitných predpisov v oblasti zbraní 
a streliva. 

Organizačné zmeny sú realizované výhradne z vlastných stavov ÚHCP P PZ. 
V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, �e musia garantovať plnenie úloh základných 
útvarov hraničnej polície pri zabezpečovaní ochrany �tátnej hranice a najmä výkon 
slu�by na hraničných priechodoch. 

ÚHCP P PZ bola uznesením porady vedenia Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky č. 2 z 12. januára 2005 v bode e) prílohy č. 1 ulo�ená úloha zabezpečiť 
presystemizovanie 100 miest policajtov v prospech zvý�enia počtu miest policajných 
orgánov skráteného vy�etrovania v termíne od 1. júla 2005 do 31. 12. 2005. V 
záujme zachovania typov OHK PZ bolo k 1. júlu 2005 PR MV SR č. 345/2005 
odsystemizovaných v prospech útvarov úradov justičnej a kriminálnej polície 
krajských riaditeľstiev Policajného zboru 15 tabuľkových miest policajtov. Dňom 1. 
septembra 2005 bolo v prospech útvarov úradov justičnej a kriminálnej polície 
krajských riaditeľstiev PZ odsystemizovaných PR MV SR č. 436/2005 ďal�ích 35 
tabuľkových miest policajtov. 

Odsystemizovanie posledných 50 tabuľkových miest policajtov v prospech 
útvarov úradov justičnej a kriminálnej polície krajských riaditeľstiev PZ bolo 
zabezpečené  PR MV SR č. 553/2005 s účinnosťou od 1. 1. 2006. 

V súvislosti s hore uvedeným bol spracovaný a dňom 1. 1. 2006 nadobudol 
platnosť nový interný predpis, ktorý upravuje činnosť základných útvarov pri výkone 
hraničnej kontroly a pri ochrane �tátnych hraníc Slovenskej republiky. Dôvodom 
vypracovania nového znenia nariadenia bola realizácia ďal�ej  etapy organizačných 
zmien v  rámci slu�by hraničnej a cudzineckej polície ku dňu 1.- 1. 2006, ktorej 
obsahom je reorganizácia základných útvarov slu�by hraničnej polície Policajného 
zboru na �tátnej hranici Slovenskej republiky s Poľskou republikou, Českou 
republikou, Rakúskou spolkovou republikou, Maďarskou republikou (ďalej len 
�budúca vnútorná hranica�) a ich zlúčenie z 59 OHK PZ na 28. Do návrhu nariadenia 
sú zapracované úlohy základných útvarov ako na vonkaj�ej �tátnej hranici, tak aj na 
budúcej vnútornej hranici. Z hľadiska výkonu slu�by na základných útvaroch slu�by 
hraničnej polície, a� do doby prijatia Slovenskej republiky, Poľskej republiky, Českej 
republiky a Maďarskej republiky medzi zmluvné �táty Schengenského acquis, sú 
úlohy základných útvarov zhodné pre v�etky základné útvary na �tátnej hranici. 
Zásadný rozdiel v plnení úloh sa prejaví a� po uvedenom termíne, keď základné 
útvary na vnútornej hranici nebudú vykonávať úlohy pri ochrane �tátnej hranice a 
úlohy pri hraničnej kontrole na hraničnom priechode podľa zákona č. 477/2003 Z. z. 
o ochrane �tátnej hranice. 
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2 LEGÁLNA MIGRÁCIA 

 
2.1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O �TÁTNEJ HRANICI SR 

 
 Územie Slovenskej republiky má spoločnú �tátnu hranicu s piatimi �tátmi 
v celkovej dĺ�ke 1652,8 kilometrov.  

Spoločný úsek �tátnej hranice SR s Poľskou republikou je v dĺ�ke 541,1 km, s 
Českou republikou v dĺ�ke 251,8 km, s Rakúskou Spolkovou republikou v dĺ�ke 
107,1 km, s Maďarskou republikou v dĺ�ke 654,9 km a s Ukrajinou v dĺ�ke 97,9 km. 
 

SLOVENSKO �tátna 
hranica 

 Rakúsko Česko Poľsko Ukrajina Maďarsko 
Voda 76,8 71,1 105,0 2,1 355,0 
Suchá 30,3 180,7 436,1 95,8 299,9 
Celkom 107,1 251,8 541,1 97,9 654,9 

Dĺ�ka 
/km/ 

Spolu 1652,8 
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2.2 CESTOVNÝ RUCH 

 
 Podmienky vstupu cudzincov na územie Slovenskej republiky sú upravené 
zákonom č. 48/2002 z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskor�ích predpisov (ďalej len �zákon 
o pobyte cudzincov�). Prekračovanie �tátnej hranice občanmi slovenskej republiky 
je upravené zákonom č. 381/1997 z .z. o cestovných dokladoch v znení neskor�ích 
predpisov. Kontrola splnenia podmienok pri prekračovaní �tátnej hranice Slovenskej 
republiky osobami je vykonávaná príslu�níkmi PZ zaradenými na OHK PZ a OHP 
PZ.  

V súčasnosti sú hraničné kontroly na hraničných priechodoch a verejných 
letiskách Slovenskej republiky vykonávané v súlade s ustanoveniami II. časti 
Spoločnej príručky. Spoločná príručka ustanovuje zásady vykonávania hraničnej 
kontroly na hraničných priechodoch. Ide o právny predpis EÚ, ktorý je záväzný a 
priamo aplikovateľný, čo znamená, �e na jeho vykonávanie nie je potrebné prijať 
�iadny právny predpis SR. Ustanovenia Spoločnej príručky sa nesmú transponovať 
do národnej legislatívy SR. 

Dňom 1. júla 2003 bol na hraničných priechodoch Slovenskej republiky so 
susednými členskými �tátmi Európskej únie zavedený systém �zjednodu�enej 
hraničnej kontroly�. Hlavný cieľ, ktorým bolo urýchliť prekračovanie �tátnej hranice 
občanmi Európskej únie, bol splnený. Na týchto hraničných priechodoch je od 1. 
mája 2004 hraničná kontrola vykonávaná na jedno zastavenie (spoločná kontrola 
s príslu�níkmi susedných hraničných orgánov). 

Dňom 1. mája 2004 boli zru�ené pravidelné colné kontroly na hraničných 
priechodoch SR s členskými �tátmi Európskej únie. Toto malo pozitívny vplyv na 
zvý�enie priepustnosti hraničných priechodov - najmä cestná nákladná doprava�. 

V súčasnosti sú v�etky hraničné priechody a verejné letiská Slovenskej 
republiky zapojené v informačnej sieti Ministerstva vnútra, čo im umo�ňuje previerku 
osôb a motorových vozidiel prekračujúcich �tátnu hranicu v informačných systémoch 
Policajného zboru. Cestovné doklady sa preverujú aj s vyu�itím čítačiek cestovných 
dokladov. Po vstupe Slovenskej republiky medzi krajiny plne aplikujúce Schengenské 
acquis resp. po vybudovaní schengenského informačného systému budú terminálom 
SIS (SCHENGENSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM) vybavené v�etky hraničné 
priechody na �tátnej hranici s Ukrajinou a verejné letiská. 

Na v�etkých základných útvaroch dislokovaných na uvedenom úseku �tátnej 
hranice je nain�talovaný systém EURODAC, gestorom ktorého je Kriminalisticko - 
expertízny ústav Prezídia Policajného zboru a systém AFIS - snímanie odtlačkov 
prstov. 

Na v�etky hraničné priechody a verejné letiská Slovenskej republiky boli 
dodané nové priechodové pečiatky podľa rozhodnutia Výkonného výboru z 21. 11. 
1994 o nadobúdaní spoločných vstupných a výstupných pečiatok (SCH/Com-ex(94) 
16 rev). 

Jednotlivé hraničné priechody a verejné letiská Slovenskej republiky sú podľa 
miery rizika vybavené technickými prístrojmi na skúmanie pravosti cestovných 
dokladov - Docubox, Inspekt II, Docutest, UV lampy, lupy, retro prehliadač na 
kontrolu 3M fólií. Na previerku pravosti cestovných dokladov majú niektoré hraničné 
priechody k dispozícii katalóg pasov (Handbook).  
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Na v�etky hraničné priechody a verejné letiská Slovenskej republiky sú z 
ÚHCP P PZ priebe�ne zasielané popisy jednotlivých druhov cestovných dokladov, 
ktoré okrem popisnej časti obsahujú aj obrazovú časť. Na dokumentovanie 
jednotlivých prípadov sú vybavené digitálnym fotoaparátom. 

V súvislosti s pripravovaným zavedením biometrických údajov do cestovných 
dokladov sa predpokladá, �e hraničné priechody na �tátnej hranici s Ukrajinou a 
verejné letiská Slovenskej republiky budú vybavené zariadením na kontrolu 
biometrických údajov. 

Na cestnom hraničnom priechode Vy�né Nemecké - U�horod je in�talované 
zariadenie na odhaľovanie osôb v úkryte dopravného prostriedku, ktoré pracuje na 
princípe signalizácie tepu srdca. 

Na hraničných priechodoch na �tátnej hranici s Ukrajinou je v prevádzke 
informačný systém Vision, ktorý slú�i pre potreby udeľovania víz, resp. previerky 
udelených víz. Tento systém bude nahradený systémom VIS. 

 Osobitná pozornosť je venovaná aj letiskám. Letisko M. R. �tefánika v 
Bratislave má v súčasnosti vybudovanú infra�truktúru, ktorá zabezpečuje oddelenie 
toku cestujúcich na vnútro�tátnych letoch od cestujúcich na medzinárodných letoch. 
Po vstupe SR do schengenského priestoru, kedy sa z niektorých súčasných 
medzinárodných letov (lety smerujúce do súčasného schengenského priestoru) stanú 
lety vnútro�tátne, bude potrebné vykonať tomu zodpovedajúce ďal�ie stavebné 
úpravy.  

 Minister vnútra v mesiaci august 2005 inicioval u ministra dopravy pô�t 
a telekomunikácií zriadenie osobitnej pracovnej skupiny na analýzu a odstránenie 
nedostatkov, týkajúcich sa schengenskej infra�truktúry na letisku M. R. �tefánika, 
Bratislava. V mesiaci október 2005 letisko M. R. �tefánika Bratislava predlo�ilo návrh 
�Koncepcie rie�enia odbavenia cestujúcich na letisku M. R. �tefánika Bratislava 
v zmysle po�iadaviek na zabezpečenie letiska schengenského typu�. Tento návrh 
v súčasnosti posudzujú v�etky dotknuté subjekty. 

Prezident Policajného zboru dňa 10. 8. 2005 podpísal s prevádzkovateľom 
letiska M. R. �tefánika v Bratislave koordinačnú dohodu. Predmetom tejto dohody je 
úprava spolupráce pri zaisťovaní bezpečnostnej ochrany a verejného poriadku na 
letisku M. R. �tefánika v Bratislave. 

V roku 2001 bola začatá výstavba nového terminálu na letisku v Ko�iciach 
s kapacitou pre 700 tisíc cestujúcich ročne, ktorá bola ukončená a odovzdaná do 
prevádzky v novembri 2004. V tomto novom termináli sú v súčasnosti vybavované 
medzinárodné lety. Priestory starého terminálu sa v súčasnosti rekon�truujú 
a v budúcnosti budú vyu�ívané pre lety mimo schengenského priestoru. Ukončenie 
rekon�trukcie starého terminálu sa predpokladá do konca roka 2005. 
Sprevádzkovaním druhého terminálu budú splnené po�iadavky na fyzické oddelenie 
tokov cestujúcich na letoch v rámci schengenského priestoru a letoch mimo 
schengenského priestoru, čo je kon�tatované aj v záverečnej správe k ukončeniu 
vy��ie uvedeného twinningového projektu. Na letisku Poprad � Tatry sa 
neprevádzkuje v súčasnosti pravidelná letecká linka. Sú vybavované iba charterové 
lety v súvislosti s letnou a zimnou turistickou sezónou.  
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Schengenské opatrenia na tomto letisku budú zabezpečené vhodnými 
organizačnými opatreniami tak, aby nedo�lo k prípadnému premie�aniu cestujúcich 
na vnútro�tátnych a medzinárodných letoch (zabezpečenie, aby nedochádzalo 
k vybavovaniu viacerých letov súčasne), prípadne realizáciou men�ích stavebných 
úprav. Rekon�trukcia budovy letiska začne v septembri 2005.  

Ostatné verejné letiská v Slovenskej republike (Pie�ťany, Sliač, Nitra, 
Prievidza a �ilina) budú mať po prijatí Slovenskej republiky medzi krajiny schengenu 
�tatút aerodrómu. V súčasnosti je frekvencia letov na týchto letiskách minimálna. Ani 
v budúcnosti sa nepredpokladá uskutočňovanie letov mimo schengenský priestor 
resp. len v ojedinelých prípadoch. Z tohto dôvodu neboli na nich vykonané stavebné 
úpravy. 

2.2.1 PREHĽAD O POČTE HRANIČNÝCH PRIECHODOV A LETÍSK 

 
Na jednotlivých úsekoch �tátnej hranice Slovenskej republiky je v súčasnosti v 

prevádzke 86 hraničných priechodov (z uvedeného počtu je 8 medzinárodných 
letísk). 

Počet hraničných priechodov 

Z toho  Úsek �tátnej 
hranice 

Počet  
HP Cestné �elezničné  Riečne (prístav)  Turistické  

Maďarsko 26 17 7 2 - 

Rakúsko 8 5 2 1 - 

Česko 23 16 7 - - 

Poľsko 16 12 3 - 1 

Ukrajina 5 3 2 - - 
Spolu 78 53 21 3 1 

Medzinárodné letiská 8 

Celkom 86 

 
2.2.2 PREHĽAD O POČTE VYBAVENÝCH OSÔB A DOPRAVNÝCH 

PROSTRIEDKOV NA HRANIČNÝCH PRIECHODOCH A LETISKÁCH 
 

Rok 
Počet 

vybavených 
osôb celkom 

Občanov 
SR 

Občanov 
susedných 

�tátov 

Občanov 
ďal�ích 

nevíz. �tátov
Vízových 
cudzincov 

Počet 
vybavených 
dopravných 
prostriedkov 

1998 111 625 748 47 141 071 41 980 816 22 013 380 490 481 31 446 020 

1999 104 054 947 43 632 785 42 139 072 17 951 472 331 618 29 008 394 

2000 96 798 411 39 972 429 40 178 628 16 264 830 382 524 27 146 688 

2001 90 408 198 35 924 704 38 509 327 15 516 597 457 570 26 614 519 

2002 86 699 276 34 511 574 36 985 544 14 772 278 429 880 26 483 085 

2003 84 926 221 35 683 054 35 315 214 13 542 814 385 139 26 276 254

2004 92 840 816 40 470 930 36 779 371 15 248 410 342 105 29 647 568 

2005 102504279

z 
to

ho
 

44131759 41295226 16750725 326569 33 876992
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2.3 POBYTY 
 

2.3.1 POVOLENÉ POBYTY 
 

V roku 2005 ÚHCP P PZ pripravil návrh novely zákona o pobyte cudzincov, 
cieľom ktorého bola transpozícia nových právnych predpisov Európskej únie v oblasti 
cudzineckého práva. V poradí �iesta, najrozsiahlej�ia, novela zákona o pobyte 
cudzincov, ktorá bola uverejnená v Zbierke zákonov pod  č. 558/2005, nadobudla 
účinnosť dňa 15. 12. 2005.  

 Predmetnou novelou bola do národnej legislatívy implementovaná Smernica 
Rady 2003/86/ES o práve na zlúčenie rodiny, ktorou sa prijali opatrenia týkajúce sa 
zlúčenia rodiny cudzincov, ktorí majú na území Slovenskej republiky udelené 
povolenie na pobyt, v súlade s povinnosťou chrániť rodinu a re�pektovať rodinný 
�ivot, ktorá je zakotvená v mnohých nástrojoch medzinárodného práva. Zlúčenie 
rodiny je nevyhnutné pre umo�nenie rodinného �ivota a pomáha vytvárať sociálno-
kultúrnu stabilitu, ktorá uľahčuje integráciu �tátnych príslu�níkov tretích �tátov do 
na�ej spoločnosti. Novelou zákona bol roz�írený okruh osôb, ktoré mô�u po�iadať 
o udelenie povolenia na pobyt na účel zlúčenia rodiny, pričom zákon explicitne 
zaviedol povinnosť policajného úradu prihliadnuť pri rozhodovaní o �iadosti na 
záujmy maloletých detí cudzincov.  
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Zamietnuť takúto �iadosť je mo�né iba zo zákonom stanovených dôvodov, 
najmä ak je dôvodné podozrenie, �e cudzinec by mohol ohroziť bezpečnosť �tátu, 
verejný poriadok alebo verejné zdravie. Cudzinci, ktorým bolo udelené povolenie na 
pobyt na účel zlúčenia rodiny mô�u oproti predchádzajúcej právnej úprave vstupovať 
po splnení zákonných podmienok do pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného 
pracovného vzťahu. 

 Implementáciou ďal�ej Smernice Rady 2003/109/ES o právnom postavení 
�tátnych príslu�níkov tretích krajín, ktorí sú osobami s dlhodobým pobytom, sa 
právne postavenie takýchto cudzincov pribli�uje k právnemu postaveniu občanov 
Slovenskej republiky. Cudzinci, ktorí sa na na�om území zdr�iavajú oprávnene po 
dobu piatich rokov a spĺňajú ďal�ie zákonné podmienky, ako napríklad nepretr�itosť 
pobytu, mô�u po�iadať o udelenie povolenia na trvalý pobyt, ktorý sa udeľuje na 
neobmedzenú dobu. Tým získavajú väč�inu práv a povinností, ktoré majú občania 
Slovenskej republiky. Cudzinci, ktorí na území Slovenskej republiky pracovali alebo 
podnikali a ich rodinní príslu�níci získajú doklad  o pobyte, ktorý im umo�ní voľný 
pohyb v �tátoch EÚ. Pre objektívnej�ie posúdenie �iadosti o udelenie povolenia na 
trvalý pobyt na neobmedzenú dobu zákon zaviedol pre policajný útvar mo�nosť 
vy�iadať od cudzinca doklad potvrdzujúci, �e cudzinec absolvoval kurz slovenského 
jazyka. Zároveň vo svojich ustanoveniach posilnil ich právnu istotu; administratívne 
vyhostenie takýchto cudzincov z územia Slovenskej republiky je mo�né len 
z vá�nych dôvodov ohrozenia bezpečnosti �tátu alebo verejného poriadku, pričom 
policajný útvar mô�e zvá�iť vyhostenie s prihliadnutím na súkromný a rodinný �ivot 
cudzinca, dĺ�ku jeho pobytu, vek cudzinca a väzby s krajinou pôvodu. Z predmetnej 
smernice vyplýva povinnosť pre jednotlivé členské �táty EÚ zriadiť národné 
kontaktné body na výmenu konkrétnych informácií o cudzincoch, ktoré sú osobami 
s dlhodobým pobytom. 

 Implementáciou smernice Rady 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich 
rodinných príslu�níkov voľne sa pohybovať a zdr�iavať sa v rámci územia členských 
�tátov sa zaviedli iné podmienky na pobyt najmä pre občanov Európskeho 
hospodárskeho priestoru (ďalej len �EHP�). Oproti predchádzajúcej právnej úprave, 
kedy bol občan EHP povinný sa prihlásiť na trvalý pobyt na území Slovenskej 
republiky, ak sa mienil trvalo zdr�iavať sa území SR, nová právna úprava mu dáva 
mo�nosť, aby sa zaregistroval na policajnom útvare, ak sa mieni zdr�iavať na na�om 
území dlh�í čas ako tri mesiace. Jednou z podmienok pre udelenie povolenia na 
pobyt pre rodinného príslu�níka občana EHP je pobyt občana EHP na území SR. 
Novela zákona taktie� zaviedla pre rodinného príslu�níka �zachovanie práva 
pohybu�, napríklad v prípadoch úmrtia občana únie alebo rozvodu man�elstva.  

Taktie� sa posilnila právna istota tejto kategórie cudzincov pričom platí, �e čím 
je vy��í stupeň integrácie občanov EHP a ich rodinných príslu�níkov v Slovenskej 
republike, tým je vy��í stupeň ochrany pred administratívnym vyhostením. Ak občan 
EHP alebo jeho rodinný príslu�ník získa právo trvalého pobytu na neobmedzenú 
dobu, je ich administratívne vyhostenie mo�né iba výnimočne. Pred prijatím 
rozhodnutia o administratívnom vyhostení policajný útvar musí v súlade so zásadou 
úmernosti zobrať do úvahy stupeň integrácie cudzinca do spoločnosti, dĺ�ku jeho 
pobytu, vek, zdravotný stav, rodinnú a ekonomickú situáciu a väzby s krajinou 
pôvodu.  

 



ROČENKA ÚHCP P PZ za rok  2005 

analyt icko � operačné oddelenie ÚHCP P PZ   strana 13 z 51 

Novela zákona o pobyte cudzincov zaviedla v súvislosti s pohybom občanov 
EHP a ich rodinných príslu�níkov mo�nosť administratívneho vyhostenia bez určenia 
zákazu pobytu počas prvých piatich rokov v prípade, ak nespĺňajú zákonné 
podmienky pobytu, napríklad nemajú finančné prostriedky na zabezpečenie pobytu 
alebo sa stali záťa�ou pre systém sociálneho zabezpečenia a zdravotného 
zabezpečenia.  

Novela zákona ďalej umo�ňuje udeliť povolenie na prechodný pobyt najviac na 
dva roky a cudzincovi s dlhodobým pobytom získaným v inom členskom �táte EHP 
na päť rokov. Prvé povolenie na trvalý pobyt sa cudzincovi udelí na päť rokov. Oproti 
predchádzajúcej právnej úprave, kedy bolo mo�né udeliť povolenie na prechodný 
pobyt najviac na jeden rok a prvé povolenie na trvalý pobyt na tri roky, sa časovo 
čiastočne eliminuje administratívne zaťa�enie policajných útvarov.  

Zní�ením finančného zabezpečenia pobytu, ktoré je cudzinec povinný 
preukázať pri podaní �iadosti o udelenie povolenia na pobyt, sa umo�ní najmä 
v oblasti podnikania prístup pre drobných �ivnostníkov, ktorí sa zaoberajú 
poskytovaním slu�ieb. Cudzinci, ktorí na území Slovenskej republiky nepodnikajú, 
preukazujú finančné zabezpečenie v takej vý�ke, aby sa nestali záťa�ou pre systém 
sociálneho zabezpečenia. Zastupiteľské úrady Slovenskej republiky a policajné 
útvary mô�u v konaniach podľa zákona o pobyte cudzincov spracovávať iba tie 
osobné údaje, ktoré sú v zákone uvedené.  

V súčasnom období odbor cudzineckej polície ÚHCP P PZ vypracováva ďal�iu 
novelu zákona o pobyte cudzincov, ktorou sa implementuje Smernica Rady 
2004/81/ES o povoleniach na trvalý pobyt vydávaných �tátnym príslu�níkom tretích 
krajín, ktorí sú obeťami nezákonného obchodovania s ľuďmi alebo ktorí boli 
predmetom konania umo�ňujúceho nelegálne prisťahovalectvo a ktorí spolupracovali 
s príslu�nými orgánmi. Účinnosť novely sa predpokladá od 1. augusta 2006.  

V súvislosti s uvedenou rozsiahlou novelou zákona o pobyte cudzincov bola 
vypracovaná pre činnosť oddeleniach cudzineckej polície PZ (ďalej len OCP PZ�) 
metodika na zabezpečenie postupu vo veciach pobytu cudzincov na území SR. 
Predmetná metodika podrobne upravuje jednotný postup� základných OCP PZ vo 
veciach pobytu cudzincov na území SR a to pri ich prihlasovaní, registrácii občanov 
EHP, udeľovaní povolenia na pobyt, vydávaní dokladov pre cudzincov, vykonávaní 
kontrol pobytu cudzincov, zaisťovaní a vyhosťovaní cudzincov z územia SR 
a v konaní o priestupkoch a správnych deliktoch podľa zákona o pobyte cudzincov. 

V roku 2005 bolo na jednotlivých OCP PZ prihlásených celkom 972 320 
cudzincov; z toho 920 778 bezvízových a 51 542 vízových cudzincov. Táto povinnosť 
cudzincov je obsiahnutá v § 49 zákona o pobyte cudzincov. Z bezvízových �tátov 
bolo najviac prihlásených cudzincov zo �tátov Európskej únie. I�lo najmä o občanov 
Českej republiky - 277 423. Najviac prihlásených vízových cudzincov bolo zo �tátov: 
Ukrajina � 15 490, Ruská federácia � 12 071, Srbsko a Čierna hora � 3 828 a 1 507 
�tátnych príslu�níkov Číny.  
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Celkom povolené pobyty za rok 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
16946 21909 21482 26424 28419 29488 28801 29418 29505 29219 22108 25635 

 

Druhy udelených pobytov 
Druh pobytu 2005 2004 

Trvalý pobyt 5507 6248 
Prechodný pobyt 1816 1460 
Registrovaný pobyt 0 154 
Tolerovaný pobyt 269 219 
Spolu 7592 8081 

 
Druhy pobytov podľa krajov 

  RHCP RHCP RHCP RHCP 
Druh pobytu spolu BA TT NR TN ZA BB PO KE 

Trvalý pobyt 5507 1445 559 658 569 747 488 401 640 
Prechodný pobyt 1816 752 94 272 136 142 80 72 268 
Tolerovaný pobyt 269 70 33 18 32 10 15 18 73 
Spolu 7592 2267 686 948 737 899 583 491 981 

 
Celkový počet udelených pobytov k 31.12.2005 

   RHCP RHCP RHCP RHCP 
Druh pobytu Spolu BA TT NR TN ZA BB PO KE 

Trvalý pobyt 20925 4756 1941 2552 1660 2387 1979 2367 3283 
Prechodný pobyt 4106 1579 291 447 242 273 191 261 822 
Tolerovaný pobyt 237 89 39 23 22 7 2 15 40 
Registrovaný pobyt 191 67 24 25 21 15 1 15 23 
Dlhodobý pobyt 176 78 28 9 8 13 7 9 24 
Spolu 25635 6569 2323 3056 1953 2695 2180 2667 4192 

Celkom povolené pobyty za obdobie 1994 - 2005

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005



ROČENKA ÚHCP P PZ za rok  2005 

analyt icko � operačné oddelenie ÚHCP P PZ   strana 15 z 51 

2.3.2 KONTROLA POBYTOV CUDZINCOV 
 

Riaditeľstvami hraničnej a cudzineckej polície (ďalej len �RHCP�) a OCP PZ sú 
priebe�ne vykonávané kontroly a bezpečnostno-represívne akcie �Cudzinci�.  
OCP PZ sú podľa ustanovenia § 54 zákona o pobyte cudzincov oprávnené 
vykonávať kontrolu oprávnenosti pobytu, plnenia podmienok pobytu a dodr�iavania 
povinností cudzinca podľa tohto zákona, ako aj povinnosti iných fyzických osôb 
a právnických osôb v súvislosti s pobytom cudzincov na území SR.  

V zmysle citovaného ustanovenia mô�e policajt pri výkone kontroly vstupovať 
na miesta určené na podnikanie, zamestnanie alebo �túdium a do priestorov 
ubytovacích zariadení. Kontroly sú zamerané taktie� na odhaľovanie a zisťovanie 
nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania cudzincov na území Slovenskej 
republiky, na dodr�iavanie povinností cudzincov ustanovených v zákone č. 5/2004 
o slu�bách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákone č. 
82/2005 o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

Akcia �Cudzinci� je zameraná na odhaľovanie nelegálneho pobytu 
cudzincov na území SR, nelegálneho tranzitu cudzincov územím SR 
a nelegálneho zamestnávania cudzincov na území SR.  

V roku 2005 bolo vykonaných  celkom 105 akcií �Cudzinci�. Počas uvedených 
akcií bolo skontrolovaných 2 065 objektov a  2 709 cudzincov. Bolo odhalených 
celkom 211 priestupkov na úseku poru�enia pobytového re�imu. Zároveň bolo 
odhalených 76 priestupkov na úseku poru�ovania predpisov o plynulosti 
a bezpečnosti cestnej premávky.  

V rámci plnenia svojich základných úloh OCP PZ vykonáva kontrolu 
prevádzkovateľov ubytovacích zariadení, kontrolu oprávnenosti pobytu cudzincov na 
území SR, plnenia podmienok ich pobytu a to pred povolením pobytu ako aj počas 
ich pobytu v SR. V roku 2005 bolo vykonaných celkom 24 478 kontrol; z toho bolo  
14 157 kontrol vykonaných v ubytovacích zariadeniach. Kontroly sú zamerané tie� na 
odhaľovanie prípadov nelegálnej práce cudzincov bez príslu�ného povolenia na 
zamestnanie.  

V  roku 2005 v oblasti vykonávania kontroly nelegálnej práce bolo 
cudzineckou políciou zistených celkom 627 prípadov nelegálnej práce cudzincov. 
V porovnaní s rokom 2004, keď bolo zistených 112 prípadov,  je to 6-násobný nárast.  
 
 

2.3.3 VÍZA 

 
 Vo vízovej politike pôsobí odbor cudzineckej polície ÚHCP P PZ na viacerých 
úrovniach. V oblasti legislatívy participuje na hodnotení, príprave budúcich zmlúv 
o vízových vzťahoch, ktoré je mo�né uzatvárať s tretími krajinami, v praktickej rovine 
udeľuje stanoviská k niektorým �iadostiam o vízum a tie� overuje pozvania občanov 
Slovenskej republiky alebo cudzincov s trvalým pobytom na území Slovenskej 
republiky pre cudzincov, ktorí takéto pozvanie dokladajú k �iadosti o vízum ako jeden 
z podporných dokumentov.  
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Na úrovni bilaterálnych vízových vzťahov medzi Slovenskou republikou 
a inými tretími krajinami bolo významným krokom zavedenie asymetrického vízového 
re�imu s Ukrajinou (od 1.5.2005 na 4 mesiace, s predĺ�ením od 1.9.2005 do 
30.6.2006) a so Srbskom a Čiernou horou (od 1.7.2005 do 30.6.2006). Ide 
o bezplatné udeľovanie víz �tátnym príslu�níkom týchto krajín a bezvízový vstup pre 
občanov Slovenskej republiky (z tohto dôvodu označované ako �asymetria�).  
 V roku 2005 nenastal výraznej�í posun v liberalizácii vízových re�imov medzi 
Slovenskou republikou a Macedónskom. Protinávrh, ktorý bol zaslaný Macedónskom 
na posúdenie v septembri 2005 po formálnej a vecnej stránke nespĺňal podmienky 
bilaterálnej dohody.  

 
Počet �iadateľov o overenie pozvania za rok 2004 a 2005 podľa druhu 

 
POZVANIA 
 rok 2005 

Počet 
lustrácií

Počet overených
pozvaní 

Počet neoverených 
pozvaní 

Slu�obné  1932
Súkromné 590
Inej ako príbuznej osoby 521

2761 282 

 Spolu 3043 
 

POZVANIA 
 rok 2004 

Počet 
lustrácií

Počet overených
pozvaní 

Počet neoverených 
pozvaní 

Slu�obné  1594
Súkromné 541
Inej ako príbuznej osoby 361

2329 167 

 Spolu 2496 
 
Centrálny vízový orgán taktie� vykonáva konzultácie k udeleniu víza pre cudzincov 

pochádzajúcich z rizikových krajín v spolupráci s Konzulárnym odborom Ministerstva 
zahraničných vecí SR.  

�iadosti o súhlas k udeleniu víz  2002 2003 2004 2005 
Súhlasné stanovisko 9024 6 604 4193 3536 

Nesúhlasné stanovisko 56 47 38 30 

Záväzný súhlas 6 2 2 1 

 Spolu 9086 6 653 4233 3567 
 

Praktický výkon v oblasti víz spočíva aj v udeľovaní víz na vybraných 
hraničných priechodoch Slovenskej republiky. V roku 2005 bolo na hraničných 
priechodoch SR udelených 1707 víz Slovenskej republiky cudzím �tátnym 
príslu�níkom. Udeľovanie víz na hraničnom priechode upravuje § 10 a § 11 zákona 
o pobyte cudzincov, ktorý umo�ňuje udeliť tranzitné vízum s platnosťou na 5 dní 
a krátkodobé vízum s max. platnosťou na 15 dní z humanitárnych dôvodov, ak 
cudzinec preuká�e, �e tranzit alebo vstup je naliehavý a nemohol ho predvídať, alebo 
udelenie víza je v záujme Slovenskej republiky.  
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3 MEDZINÁRODNÁ POLICAJNÁ SPOLUPRÁCA 

 
ÚHCP P PZ v spolupráci s hraničnými splnomocnencami Slovenskej republiky 

pre príslu�ný úsek spoločnej �tátnej hranice so susedným �tátom zabezpečilo 
organizačne a obsahovo stretnutia hlavného hraničného splnomocnenca Slovenskej 
republiky s hlavným hraničným splnomocnencom Ukrajiny, Českej republiky, 
Maďarskej republiky a Poľskej republiky. Rokovaniam hlavných hraničných 
splnomocnencov predchádzali rokovania hraničných splnomocnencov za slovensko-
ukrajinský, slovensko-maďarský, slovensko-český a slovensko-poľský úsek spoločnej 
�tátnej hranice  a príslu�né expertné rokovania.  
 

3.1 ZMLUVY O RE�IME A SPOLUPRÁCI NA SPOLOČNEJ  
�TÁTNEJ HRANICI 

 
 Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o úprave 

re�imu a o spolupráci na spoločných �tátnych  hraniciach (195/1993 Z. z.) 
v znení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, ktorou 
sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou 
republikou o úprave re�imu a o spolupráci na spoločných �tátnych 
hraniciach zo dňa 29. októbra 1992 (119/1999 Z. z.). 

 Zmluva medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o re�ime 
a spolupráci na spoločnej �tátnej hranici (269/1996 Z. z.). 

 Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o právnych 
vzťahoch a spolupráci na spoločnej �tátnej hranici (374/2000 Z. z.). 

 Zmluva medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o re�ime na slovensko-
ukrajinských �tátnych hraniciach, spolupráci a vzájomnej pomoci v 
hraničných otázkach (2/1995 Z. z.). 

 Dohoda medzi Československou Republikou a Rakúskou republikou, 
týkajúca sa vedenia rakúsko-česko-slovenskej hranice a rôzne spolu 
súvisiace otázky z 10. marca 1921 v znení zmluvy  o spoločných �tátnych 
hraniciach z 21. decembra 1973, pokiaľ sa táto Dohoda týka rakúsko-
slovenskej hranice (95/1975 Zb.).  

 
Mo�no kon�tatovať, �e v spolupráci so susednými �tátmi, dnes členmi EÚ, sa 

nevyskytujú vá�nej�ie problémy. Problémovou zostáva vonkaj�ia hranica Slovenskej 
republiky s Ukrajinou v oblasti nelegálnej migrácie a v kontrole cezhraničnej 
premávky. 
 

3.2 ZMLUVY O POLICAJNEJ SPOLUPRÁCI 

Rakúsko  
 

Dňa 13. februára 2004 bola vo Viedni podpísaná Zmluva medzi Slovenskou 
republikou a Rakúskou republikou o policajnej spolupráci. Zmluva nadobudla 
platnosť 1. júla 2005 (o.i. umo�ňuje vykonávať zmie�anú hliadkovaciu činnosť na 
�tátnej hranici � čl. 14 predmetnej Zmluvy).  

Zmie�ané hliadky sú velené do výkonu slu�by zatiaľ len na území Slovenskej 
republiky od 8. augusta 2005.  
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Za obdobie august a� december 2005 bolo vykonaných 608 zmie�aných 
hliadok na zelenej hranici a 9 zmie�aných hliadok s člnmi na hraničných riekach 
Dunaj a Morava. Vzájomná medzinárodná spolupráca je hodnotená na oboch 
stranách veľmi pozitívne. 
 
Česká republika  
 

Dňa 27.1.2004 bola podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou 
a Českou republikou v boji proti trestnej činnosti, pri ochrane verejného poriadku a pri 
ochrane �tátnej hranice. Zmluva nadobudla platnosť od 24.2.2005 a na pracovných 
rokovaniach oboch zmluvných strán bolo kon�tatované, �e spolupráca je na dobrej 
úrovni a Zmluva sa plní bez problémov. Podľa čl. 13 uvedenej Zmluvy bolo v období 
október a� december 2005 vykonaných po 18 spoločných hraničných hliadok. 
Spolupráca medzi Slovenskou republikou a Českou republikou pri ochrane �tátnej 
hranice je na dobrej úrovni. 
 

3.3 ČINNOSŤ SPOLOČNÝCH KONTAKTNÝCH PRACOVÍSK 

 
  Vytváranie spoločných kontaktných pracovísk je jednou z nových foriem 
spolupráce na spoločných hraniciach členských �tátov EÚ a vychádza z článkov 39-
46 Schengenského dohovoru. V roku 2003 bol v zmysle uvedených článkov 
schengenskými  �tátmi spracovaný Katalóg odporúčaní pre správnu aplikáciu acquis 
schengen v  časti policajná spolupráca.  
   
Hlavné úlohy spoločných kontaktných pracovísk: 
 

 zabezpečenie nepretr�itého kontaktu policajných orgánov zmluvných strán, 
 získavanie a výmena informácií, týkajúcich sa slu�obných činností 

zmluvných strán, 
 zabezpečenie vzájomnej informovanosti o zmenách v zákonodarstve �tátu 

v oblasti týkajúcej sa spoločnej �tátnej hranice, 
 navrhovanie spoločných situačných správ týkajúcich sa ochrany �tátnej 

hranice ako aj výskytu v�eobecnej kriminality v prihraničných oblastiach, 
 poskytovanie logistickej pomoci pri spoločných akciách, spoločných 

vy�etrovacích tímoch pôsobiacich v prihraničnej oblasti ( napr.: poskytnutie 
techniky, spoločný výkon slu�by, hospitácie na území susedného �tátu), 

 odovzdávanie a prijímanie cudzincov na základe dvojstrannej readmisnej 
dohody. 
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Činnosť spoločných kontaktných pracovísk sa zameriava hlavne na: 
 

 potvrdzovanie alebo zisťovanie údajov o majiteľoch vozidiel, plavidiel a 
lietadiel, dr�iteľoch vodičských preukazov, oprávneniach na vedenie lodí 
ako aj porovnateľných oprávneniach pokiaľ sú takéto evidencie vedené, 
miestach pobytu osôb, druhu a oprávnenosti pobytu, majiteľoch 
telefonických pripojení a technických údajov s nimi súvisiacich, dr�iteľoch 
zbraní a streliva, 

 pátranie po hľadaných osobách a veciach, 
 skúmanie pravosti dokumentov, 
 spolupracuje pri hraničnom sledovaní a prenasledovaní, 
 podieľa sa na rie�ení incidentov na �tátnej hranici, 
 napomáha pri odvracaní bezprostredne hroziaceho ohrozenia �ivota osôb 

alebo verejného poriadku ktoré nie je mo�né zabezpečiť prostredníctvom 
národných ústrední, 

 zabezpečuje výmenu �tatistických údajov o nelegálnej migrácii 
a prevádzačstve. 

Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Rakúskej republiky 
o zriadení spoločného kontaktného pracoviska na diaľničnom priechode Jarovce - 
Kittsee na �tátnom území SR, platnej od 1.6.2003, bolo 2. júna 2003 zriadené 
spoločné kontaktné pracovisko na uvedenom hraničnom priechode. 
 

Na základe Dohody medzi ÚHCP P PZ a hlavným veliteľom Hraničnej strá�e 
o zriadení a činnosti kontaktných bodov (podpísanej 21.6.2005) bolo dňa 1.9.2005 na 
hraničnom priechode Vy�ný Komárnik � Barwinek na území Poľskej republiky 
zriadené spoločné kontaktné pracovisko. 

 
Vznik spoločných kontaktných pracovísk sa ukázal u� v prvých mesiacoch ako 

opodstatnený. Postupným roz�írením rozsahu výmeny informácií a osvojenie si 
uvedeného spôsobu získavania a výmeny informácii aj inými slu�bami Policajného 
zboru stanú sa kontaktné pracoviská dôle�itým prvkom integrovanej ochrany �tátnej 
hranice v rámci Schengenského priestoru.  

Podiel a príprava realizácie projektov financovaných  
zo Schengenského prechodného fondu 

 
V rámci projektu komplexného zabezpečenia systému ochrany �tátnej hranice 

Slovenskej republiky s Ukrajinou sa realizujú nasledovné projektové formuláre, ktoré 
budú finančne kryté zo Schengenského prechodného fondu: 

 
 Systém technickej a fyzickej ochrany �t. hranice Slovenskej republiky 

s Ukrajinou, 
 budú realizované podprojekty, v rámci ktorých budú vymenené a doplnené 

technické prostriedky:  
 terénne motorové vozidlá, terénne motocykle, sne�né skútre, ATV vozidiel, 

�peciálnych servisných vozidiel a vybranej operatívnej techniky.  
 
 
 



ROČENKA ÚHCP P PZ za rok  2005 

strana 20 z 51  analyt icko � operačné oddelenie ÚHCP P PZ 

 Zabezpečenie vystrojenia príslu�níkov Policajného zboru zabezpečujúcich 
ochranu slovensko-ukrajinskej hranice, 

 Roz�írenie priestorov pre zaistených cudzincov na území Slovenskej republiky  II. 
Etapa prestavby objektu Útvaru policajného zaistenia pre cudzincov Sečovce, 

 Elektronická ochrana �elezničných hraničných priechodov na slovensko-
ukrajinskej hranici, 

 Rekon�trukcia objektu hraničného priechodu Vy�né Nemecké - U�horod 
a rekon�trukcia vybavovacieho priestoru, 

 Výstavba kontrolnej haly pre nákladné motorové vozidlá do 7,5t na hraničnom 
priechode Ubľa - Malyj Bereznyj, ako aj celková rekon�trukcia objektu hraničného 
priechodu. 
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4 NELEGÁLNA MIGRÁCIA 

 
4.1 NEDOVOLENÉ PREKROČENIE �TÁTNEJ HRANICE SR 

 A NEOPRÁVNENÝ POBYT NA ÚZEMÍ SR 
 

V roku 2005 bolo na �tátnych hraniciach pri nedovolenom prekročení 
zadr�aných celkom 5178 nelegálnych migrantov (pokles o 38% oproti roku 2004) 
a vo vnútrozemí SR bolo zaistených spolu 2871 cudzincov na neoprávnenom pobyte 
(nárast o 9% v porovnaní s rokom 2004). 

 
PREHĽAD O NELEGÁLNEJ MIGRÁCII V ROKU  2005 A 2004 

2005 2004 
�tátna hranica 

zo SR do SR celkom zo SR do SR Celkom 
Rozdiel 

AUT 2002 10 2012 2852 41 2893 -881 
CZE 113 15 128 1522 149 1671 -1543 
UKR 32 2554 2586 15 3352 3367 -781 
POL 30 322 352 123 146 269 +83 
HUN 54 36 90 63 68 131 -41 
LET 8 2 10 3 0 3 +7 
Spolu NP. �H  2239 2939 5178 4578 3756 8334 -3156 
N. pobyt 2871 2612 +259 
Celkom 8049 10946 -2897 

 
�pecifickým znakom nelegálnej migrácie namierenej do Slovenskej republiky 

je snaha nelegálnych migrantov len tranzitovať cez územie Slovenskej republiky, 
resp. ich snaha zneu�ívať vstup do azylového konania za účelom legalizácie svojho 
pobytu na území Slovenskej republiky a následnej prípravy na nelegálny prechod do 
iného �tátu. Potvrdzujú to aj opakované nedovolené odchody �iadateľov o azyl 
s cieľom prejsť �tátnu hranicu najmä do Rakúskej republiky a pokračovať ďalej do 
niektorej zo západných krajín EÚ.  

 
Nedovolené prekročenie �tátnej hranice: 

 tzv. zelenej �tátnej hranice (tj. prekročenie �tátnej hranice bez alebo s platným cestovným 
dokladom mimo hraničný priechod, alebo cez hraničný priechod v čase jeho uzatvorenia) 
vrátane pokusu o takéto nedovolené prekročenie �tátnej hranice, 

 na falo�ný alebo pozmenený cestovný doklad  na hraničnom priechode alebo cesta na 
pravý cestovný doklad  pou�itý inou osobou, vrátane pokusu o takéto nedovolené 
prekročenie �tátnej hranice, 

 v úkryte dopravného prostriedku na hraničnom priechode, vrátane pokusu o takéto 
nedovolené prekročenie �tátnej hranice, 

 vyhnutím sa hraničnej kontrole na hraničnom priechode. 
 
Neoprávnený (nezákonný) pobyt cudzincov na území Slovenskej republiky: 

 bez platného cestovného dokladu,  
 bez platného víza Slovenskej republiky alebo povolenia na pobyt,  
 nad rámec doby ustanovenej bezvízovou dohodou, 
 v rozpore s účelom povoleného pobytu, 
 na falo�ný alebo pozmenený cestovný doklad alebo povolenia na pobyt, alebo vízum 

Slovenskej republiky, 
 nelegálna práca cudzinca bez povolenia na pobyt na území Slovenskej republiky. 
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Nedovolené prekročenie �H SR a nezákonný 
pobyt na území SR od roku 1998 do roku 2005

0
2 000
4 000
6 000
8 000

10 000
12 000
14 000
16 000
18 000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

 

 

 

4.1.1 TRENDY V NELEGÁLNEJ MIGRÁCII 

2005 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.  X. XI. XII. SPOLU 
Celkom 402 255 366 524 595 656 715 925 890 1045 883 793 8049 
Cez �H 356 218 300 406 454 342 427 557 527 705 486 400 5178 
N.  pobyt 46 37 66 118 141 314 288 368 363 340 397 393 2871 
2004 
Celkom 956 655 774 1377 873 1029 878 848 988 1097 690 781 10946 
Cez �H 741 458 622 966 692 668 676 627 749 887 553 695 8334 
N. pobyt 215 197 152 411 181 361 202 221 239 210 137 86 2612 

* od 01.05.2004 členstvo v EÚ 
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Mesačný vývoj nelegálnej migrácie rok 2005
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Trendy v nelegálnej migrácii na �tátnej hranici s Ukrajinou  
 

2005 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Spolu 
NP �H 212 57 111 143 200 216 231 259 258 435 282 182 2586 
2004 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Spolu 
NP �H 113 181 229 267 308 284 352 307 398 345 247 336 3367 

 

Nedovolené prekročenie �H s UA
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Trendy v nelegálnej migrácii na �tátnej hranici s Rakúskom 

 
2005 I .  I I .  I I I .  IV.  V.  VI.  VII.  VIII .  IX.  X. XI.  XII .  SPOLU 
NP �H 103 133 169 223 227 103 151 216 124 217 151 195 2012 
2004 I .  I I .  I I I .  IV.  V.  VI.  VII.  VIII .  IX.  X. XI.  XII .  SPOLU 
NP �H 446 202 219 351 225 243 163 120 99 385 230 210 2893 
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4.1.2 PREHĽAD  NELEGÁLNYCH MIGRANTOV PODĽA 
 ŠTÁTNEJ PRÍSLUŠNOSTI (TOP10) 

 
 Nedovolené prekročenie ŠH Neoprávnený pobyt 
Štátna príslušnosť 2005 2004 2005 2004 
RUS 1278 1921 376 230 
MDA 1126 941 289 135 
IND 582 1295 388 884 
CHN 435 993 146 466 
GEO 356 828 139 122 
PAK 192 445 130 169 
VNM 136 145 31 21 
UKR 122 166 923 116 
BGD 122 184 184 176 
PSE 107 119 52 19 
Ostatné 722 1297 213 274 
Spolu 5178 8334 2871 2612 

 

Štátna príslušnosť NM pri nedovolenom prekročení ŠH
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4.1.3 SPÔSOB PREKROČENIA �TÁTNEJ HRANICE 

 
V sledovanom období najviac nelegálnych migrantov nedovolene prekročilo 

cez zelenú hranicu (4341) � 84 % a potom v úkrytoch vo vlakoch (301) � 6 %. 
 

CUDZÍ CD LIETADLO FALO�NÝ 
POZMENENÝ 

CD 

POBYT 
BEZ CD 

PREKROČE-
NIE �H MIMO 

HP 

ÚKRYT 
V MOTOROVOM 

VOZIDLE 

ÚKRYT 
VO 

VLAKU 

VYHNUTIE 
SA 

KONTROLE 

44 2 188 75 4341 201 301 26 

 
Z hľadiska spôsobu nedovoleného prekročenia �tátnej hranice 

(modus operandi) migranti vyu�ívajú: 
 nedovolené prekročenie tzv. zelenej �tátnej hranice organizované prevádzačskou 

(organizovanou alebo zločineckou) skupinou, 
 nedovolené prekročenie �tátnej hranice v úkryte dopravného prostriedku,  
 nedovolené prekročenie �tátnej hranice na falo�ný alebo pozmenený cestovný 

doklad. 
 

Tranzit cez územie Slovenskej republiky  je realizovaný: 
 tzv. severnou trasou � �tátna hranica s Ukrajinou � Michalovce, Humenné, �ilina, 

Bratislava � Rakúska republika, 
 tzv. ju�nou  trasou � �tátna hranica s Ukrajinou � Ko�ice � Ro�ňava � Nitra � 

Bratislava � Rakúska republika, 
 tzv. severnou trasou � �tátna hranica s Poľskom (ZT Vlachy) � Čadca � �ilina � 

Bratislava (ZT Adamov) � Rakúska republika. 
 

V súčasnosti sú vyu�ívané najmä tieto  trasy  
postupu nelegálnych migrantov: 

 z domovskej krajiny v Ázii (Čína, Vietnam, India, Bangladé�, Pakistan) � cez 
bývalé krajiny ZSSR letecky do Ruska a na Ukrajinu, po sú�i cez rusko-ukrajinskú 
hranicu nákladnými alebo dodávkovými vozidlami na �tátnu hranicu Ukrajina � 
Slovenská republika � Rakúska republika, 

 Ruská federácia (Ćečensko) � po sú�i cez rusko-ukrajinskú (bieloruskú) hranicu � 
vozidlami na ukrajinsko (bielorusko) - poľskú hranicu � na hraničný priechod resp. 
cez tzv. zelenú �tátnu hranicu � azylové zariadenie v Poľskej republike � 
Slovenská republika � Rakúska republika, 

 Ruská federácia (Čečensko), Gruzínsko, Moldavsko, Arménsko, Azerbajd�an - po 
sú�i cez rusko-ukrajinskú hranicu nákladnými a dodávkovými vozidlami na �tátnu 
hranicu Ukrajina � Slovenská republika � Rakúska republika. 
 

 
V roku 2005 do�lo k  zlep�eniu situácie na úseku boja s nelegálnou migráciou. 

Skvalitnila sa ochrana �tátnej hranice v zmysle po�iadaviek vyplývajúcich zo 
Schengenského dohovoru, prehĺbilo sa monitorovanie azylových zariadení a ich 
okolia, pru�ne sa reaguje na aktuálnu situáciu najmä na �tátnej hranici s Ukrajinou, 
Poľskou republikou a Rakúskou republikou.  
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Slu�ba hraničnej polície pri zabezpečovaní ochrany �tátnej hranice, resp. pri 
jej monitorovaní vyu�íva vrtuľník letky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 
Frekvencia jeho vyu�ívania je cca 1-krát mesačne, alebo v prípade konkrétnej akcie. 
Vrtuľník je vybavený termokamerou. 

Ďalej sú v nočnej dobe vyu�ívané monitorovacie vozidlá v počte 5 kusov, 
vybavené termokamerou. Ich nasadenie je plánované na základe vývoja operatívnej 
situácie. Monitorovacie vozidlo je vyu�ívané najmä na �tátnej hranici s Ukrajinou a 
Rakúskom. 

Jednotlivé oddelenia hraničnej kontroly Policajného zboru sú vybavené 
technickými prostriedkami na strá�enie hraníc: 

 
 prístroje na nočné videnie, 
 termokamery 
 ďalekohľady 
 rádiostanice, 
 výpočtová technika, 
 fax, 
 kopírovacie zariadenie/skener, 
 fotoaparáty - na dokumentovanie prípadov, 
 člny , vrátane motorových pramíc, 
 osobné motorové vozidlá, vrátane terénnych (Land Rover, Lada Niva), 
 sne�né skútre. 

 
ÚHCP P PZ v rámci reorganizácie slu�by pripravuje vybaviť 28 útvarov 

hraničnej a cudzineckej polície (mobilné jednotky) monitorovacím vozidlom 
"Schengen buss". Tieto budú vyu�ívané v prihraničných územiach, ale aj vo 
vnútrozemí. Ich význam sa e�te zvý�i po zru�ení hraničných kontrol na �tátnej hranici 
Slovenskej republiky so susednými �tátmi EÚ, resp. �tátmi Schengenskej dohody. 

 
Na �tátnej hranici s Ukrajinou sa v podmienkach slu�by vyu�ívajú tieto 

monitorovacie zariadenia: 
 vrtuľník letky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, 
 monitorovacie vozidlá zn. VW - pridelené na OHP Sobrance, 
 prístroje na nočné videnie, 
 ďalekohľady, 
 termokamery, 
 informačný systém BORIS - monitorovanie pohybu osôb a dopravných 

vozidiel, ktoré prekračujú �tátnu hranicu cez hraničný priechod (ka�dý 
hraničný priechod je vybavený takýmto informačným systémom). 

 
V�etky monitorovacie systémy sú nain�talované stacionárne. Vyu�ívanie 

monitorovacích prostriedkov sa predpokladá a� realizáciou  systému technickej a 
fyzickej ochrany slovensko - ukrajinskej �tátnej hranice. V roku 2005 bolo z fondov 
PHARE vykonané doplnenie techniky, ktorá bola prerozdelená na základné útvary 
dislokované na slovensko � ukrajinskej �tátnej hranici a na budúce schengenské 
letiská. Jednalo sa o motorové vozidlá (osobné,  terénne, tranzit), termokamery, 
infraprístroje, monitorovacie vozidlá, halogénové baterky, kamery pre informačný 
systém BORIS). 
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Za účelom skvalitnenia ochrany �tátnej hranice bola vládou Slovenskej 
republiky uznesením č. 946 v roku 1999 schválená  �Koncepcia slu�by hraničnej 
a cudzineckej polície v perspektíve zapojenia Slovenskej republiky medzi �táty 
Schengenskej dohody � ochrany vonkaj�ej hranice EÚ�, ktorá analyzovala konkrétne 
úlohy vyplývajúce zo schengenského acquis na roky 1999 � 2002. Na základe 
splnenia úloh stanovených v koncepcii bolo potrebné pokračovať vo vykonávaní 
zmien v súvislosti s integračnými aktivitami Slovenskej republiky. 

Na základe uvedeného bol ÚHCP P PZ v roku 2002 spracovaný návrh �Systému 
technickej a fyzickej ochrany �tátnej hranice Slovenskej republiky s Ukrajinou�, ktorý 
bol vedením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky schválený. 

Schválením a realizovaním systému technickej ochrany sa vytvárajú 
predpoklady pre splnenie Čl. 3. a 6. Vykonávacej dohody Schengenského dohovoru, 
ktoré upravujú podmienky prekročenia vonkaj�ej hranice EU na hraničných 
priechodoch a metódy ochrany hraničných intervalov medzi hraničnými priechodmi, 
pravidlá definované �Spoločným manuálom�, pojmov stanovených v �Katalógu 
odporúčaní� pre správnu aplikáciu Schengenského acquis a najlep�ie postupy tak, 
ako je definované Schengenskou hodnotiacou komisiou, ktoré definujú integrovaný 
model bezpečnosti hraníc.  

V roku 2005 sa pokračovalo v jeho realizácii.  
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 4.2 NELEGÁLNA MIGRÁCIA FORMOU PREVÁDZAČSTVA 

 

Realizované prípady prevádzačstva 
NJBPNM za rok 2005 2005 2004 

Dokumentované prípady nedovoleného prekročenia �tátnej 
hranice a prevádzačstva  82 130 

Prípady nedovoleného prekročenia �tátnej hranice 
a prevádzačstva, v ktorých bolo vznesené obvinenie  70 110 

Počet zistených prevádzačov  249 322 

Počet prevádzačov, ktorým bolo vznesené obvinenie 201 272 

Počet skutkov 259 256 

Počet zadr�aných migrantov v dokumentovaných prípadoch 1057 1476 

 
 

Dokumentované prípady nedovoleného prekročenia �tátnej hranice 
a prevádzačstva za obdobie roka 2005 podľa �tátnej hranice 

Úsek �tátnej 
hranice 

počet 
prípadov 

počet 
prevádzačov 

migranti zadr�aní 
s prevádzačom 

Rakúsko 21 80 123 

Česká republika 10 29 65 

Maďarsko 2 4 61 

Poľsko 2 3 24 

Ukrajina 28 92 528 

Vnútrozemie 19 41 256 

Spolu 82 249 1057 
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Porovnanie �tátnej príslu�nosti prevádzačov v realizovaných  
prípadoch za rok 2004 a 2005 

 

Príslu�nosť prevádzačov rok 2004 rok 2005 

Afganistan 1 1 
Albánsko 1 0 
Arménsko 1 0 
Azerbajd�an 2 0 
Bangladé� 0 2 
Belgicko 1 0 
Česká republika 7 3 
Čína 6 0 
Gruzínsko 0 1 
Holandsko 0 3 
Chorvátsko 0 1 
India 2 4 
Srbsko a Čierna Hora 0 4 
Kanada 0 1 
Maďarsko 2 0 

Macedónsko 0 1 

Moldavsko 0 2 

Nemecko 2 0 

Nezistené* 5 30 
Pakistan 0 4 
Poľsko 6 7 
Rakúsko 4 0 
Rusko/z toho príslu�ník čečenskej 
národnosti 4 / 1 1 

Slovensko 270 170 
Turecko 2 0 
Tunisko 0 1 
Ukrajina 2 13 
Vietnam 4 0 

Spolu 322 249 
 
Poznámka �  doposiaľ neskončené prípady, pričom vy�etrovateľom odboru vy�etrovania obzvlá�ť záva�nej trestnej činnosti 

úradu hraničnej a cudzineckej polície P PZ bolo začaté trestné stíhanie podľa § 160 TP a prípady sú v ďal�om 
rozpracovaní.  
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Počet zadr�aných migrantov s prevádzačom podľa  
�tátnej príslu�nosti za rok 2004 a 2005 

�tátna príslu�nosť 2004 2005 
Čína 545 370 
India 351 338 
Nezistené 387 21 
Afganistan 12 0 
Irak 1 0 
Bangladé� 16 53 
Pakistan 72 49 
Vietnam 10 60 
Somálsko 2 4 
Senegal 2 0 
Moldavsko 18 81 
Palestína 6 21 
Slovensko 1 0 
Srí Lanka 3 4 
Ukrajina 8 10 
Rusko 20 23 
Gruzínsko 2 7 
Turecko 19 14 
Srbsko a Čierna Hora 1 1 
Uzbekistan 0 1 
Spolu 1476 1057 

 

Páchatelia v organizovaných a zločineckých skupinách 
v dokumentovaných prípadoch NJBPNM za rok 2005 

 Celkom 
prevádzačov 

Vznesené 
obvinenie 

prevádzačom 
2005 102 81 §185a zločinecká 

skupina 2004 115 96 

2005 50 39 §171a/2a organiz. 
skupina 2004 49 49 

 
Z trestného činu zalo�enia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny 

a teroristickej skupiny podľa § 185a TZ bolo  za  obdobie roka 2005 vznesené 
obvinenie spolu 81 prevádzačom (z toho 74 mu�ov a 7 �ien). �tátna príslu�nosť bola 
nasledovná: 61 Slovenská republika, 3 Pakistan, 3 Poľsko, 1 Chorvátsko, 3 India, 2 
Juhoslávia, 2 Bangladé�, 1 Kanada, 1 Afganistan, 1 Macedónsko, 1 Tunisko, 1 
Ukrajina a 1 doposiaľ nezistená príslu�nosť. Spolu bolo v uvedených prípadoch 
podaných 50 návrhov na vzatie do väzby.  
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Z trestného činu nedovoleného prekročenia �tátnej hranice podľa § 171a ods. 
2 písm. a/ TZ - organizovaná skupina, bolo za obdobie roka 2005 vznesené 
obvinenie spolu 39 prevádzačom (34 mu�ov, 5 �ien), nasledovnej �tátnej príslu�nosti 
� 35 Slovenská republika, 2 Juhoslávia, 1 Ukrajina  a 1 Rusko, z toho bolo podaných 
návrhov na vzatie do väzby na 21 prevádzačov.  

U ostatných, doposiaľ neskončených prípadoch bolo vy�etrovateľom odboru 
vy�etrovania obzvlá�ť záva�nej trestnej činnosti ÚHCP P PZ začaté trestné stíhanie 
podľa § 160 TP a prípady sú v ďal�om rozpracovaní.  

V rámci boja proti trestnej činnosti prevádzačstva zohráva významnú úlohu aj 
rekodifikácia Trestného zákona s účinnosťou od 01.01.2006. Trestnú činnosť 
prevádzačstva upravuje § 355 TZ, pričom oproti právnej úprave platnej do roku 2005 
do�lo k zvý�eniu trestných sadzieb a organizované prevádzačstvo je zaradené medzi 
najprísnej�ie postihované trestné činy. Ďal�ím významným prvkom v rámci 
rekodifikácie je § 355 ods. 1 TZ, kde nie je potrebné pri organizovaní nelegálneho 
prekročenia Slovenskej republiky dokazovať páchateľovi získanie finančnej, resp. inej 
materiálnej výhody. 

 

 

4.3 PREHĽAD O PREVZATÝCH A ODOVZDANÝCH OSOBÁCH PODĽA 
READMISNÝCH DOHÔD 

Slovenská republika má v súčasnosti uzatvorených 23 readmisných dohôd. 
Z toho je 19 readmisných dohôd na bilaterálnej úrovni a 4 uzatvorené medzi 
Európskym spoločenstvom a tretími krajinami. 

 
 

Platné dohody o readmisii uzatvorené na bilaterálnej úrovni 
 Poľská republika* 
 Ukrajina 
 Republika Slovinsko* 
 Chorvátska republika* 
 Bulharská republika* 
 Francúzska republika 
 Talianska republika 
 �panielske kráľovstvo 
 Macedónska republika* 
 Juhoslovanská zväzová republika 
 Belgické kráľovstvo, Luxemburské veľkovojvodstvo, Holandské kráľovstvo 
 Rakúska republika 
 Česká republika 
 Maďarská republika 
 Spolková republika Nemecko 
 �védske kráľovstvo 
 Nórske kráľovstvo** 
 Rumunsko** 
 Vietnamská socialistická republika** 

*pracuje sa na novom texte dohody, ktorý bude v súlade s odporúčaniami Rady ES o vzorovej readmisnej dohode 
**dohody podpísané a platné od roku 2005 
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Platné dohody o readmisii uzatvorené na úrovni Európskeho spoločenstva 
 Hong Kong (�peciálny správny región Čínskej ľudovej republiky) 
 Čínska osobitná administratívna oblasť Macao 
 Srílanská ľudová demokratická republika 
 Albánska republika 

 
 Na bilaterálnej úrovni sú v súčasnosti pripravované readmisné dohody: 

 �vajčiarska konfederácia 
 Helénska republika 
 Moldavská republika 
 Libanon 
 Bosna a Hercegovina 
 Jordánsko 
 Bieloruská republika 

 
Na úrovni Európskeho spoločenstva sú v súčasnosti pripravované readmisné dohody: 

 Ruská federácia* 
 Marocké kráľovstvo 
 Ukrajina 
 Pakistan  
 Turecká republika 
 Al�írska demokratická a ľudová republika 
 Čínska ľudová republika 

* dohoda je v procese ratifikácie 
 
 

Prehľad o prevzatých a odovzdaných osobách podľa readmisných dohôd 
 

2005 

odovzdaných osôb prijatých osôb odmietnutých 
osôb Readmisná dohoda 

so �tátom 
občanov 
zmluvnej 

strany 

občanov 
tretích 
�tátov 

občano
v SR 

občanov 
tretích 
�tátov 

orgánmi 
SR 

orgánmi 
zmluvnej 

strany 

Bulharská republika 0 1 0 0 0 0 
Česká republika 3 3 95 55 2 0 
Chorvátska republika 0 1 0 0 0 0 
Srbsko a ČH 0 1 0 0 0 0 
Maďarská republika 28 20 15 3 0 0 
Poľská republika 71 12 8 16 42 100 
Rakúska republika 0 1 3 560 0 0 
Ukrajina 28 1841 14 11 1 192 
Rumunská republika 0 1 0 0 0 0 
Nemecko 0 0 1 1 0 0 
Spolu 130 1881 136 646 45 292 
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2004 

odovzdaných osôb prijatých osôb odmietnutých 
osôb Readmisná dohoda 

so �tátom 
občanov 
zmluvnej 

strany 

občanov 
tretích 
�tátov 

občano
v SR 

občanov 
tretích 
�tátov 

orgánmi 
SR 

orgánmi 
zmluvnej 

strany 

Česká republika 14 7 148 588 0 0 
Maďarská republika 32 12 29 51 0 0 
Poľská republika 119 2 31 26 0 0 
Rakúska republika 0 1 3 1329 0 0 
Ukrajina 22 832 4 3 3 802 
Nemecko 0 0 1 0 0 0 
Spolu 187 854 216 1997 3 802 

 
V roku 2005 do�lo k zásadnej zmene v uplatňovaní readmisnej dohody 

s Ukrajinou. Kým v roku 2004 bolo z 3352 migrantov smerujúcich do SR cez 
slovensko � ukrajinskú �tátnu hranicu vrátených ukrajinskej strane 832 občanov 
tretích krajín (25 %), tak v roku 2005 bolo z  2554 migrantov vrátených 1841 (72 %).  
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Okrem prijímania vyhlásení �iadateľov o azyl, oddelenie azylu PZ taktie� 

vykonáva prevozy �iadateľov o azyl a tzv. dublinských �iadateľov.  
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* v grafe  nie sú uvedené deti do 14 rokov tzn., �e skutočné počty sú oveľa vy��ie. 
** údaje poskytol MÚ MV SR 

 
Uvedený graf poukazuje na cieľové krajiny migrantov, ktorí na území SR 

po�iadali o azyl a následne nedovolene opustili záchytné, alebo pobytové tábory 
Migračného úradu MV SR a územie SR. 

Zneu�ívanie azylového systému nie je problémom iba v Slovenskej republike. 
Z prehľadu �iadostí SR o dublinský transfer zo SR je �tatisticky významný počet 
do�iadaní smerovaných Poľskej republike, čo len potvrdzuje vy��ie uvedené 
poznatky o migračnom smere z  Poľskej  republiky a o rezervách v účinnosti ochrany 
�tátnej hranice s Poľskou republikou.   

OA PZ v roku 2005 vykonalo 1 054 prevozov �iadateľov o azyl, vykonalo 182 
prevozov dublinských �iadateľov a vydalo 15 rozhodnutí o administratívnom 
vyhostení  

S cieľom predísť vyhosteniu prípadne nelegálnej migrácii cudzincov realizuje 
Slovenská republika dobrovoľné návraty ilegálnych migrantov a �iadateľov o udelenie 
azylu, ktorí stiahli svoju �iadosť o udelenie azylu, do domovskej krajiny. Slovenská 
republika za rok 2005 zrealizovala celkom 119 dobrovoľných návratov; z toho bolo 
59 neúspe�ných �iadateľov o udelenie azylu. 
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4.4 �IADOSTI O AZYL 

V roku 2005 po�iadalo o azyl celkom 3549 osôb. V porovnaní s rokom 2004, 
keď o azyl po�iadalo 11391 osôb, je to a� 3-násobný pokles. Z uvedeného počtu 
�iadateľov o azyl bolo a� v 2923 prípadoch (82%) konanie zastavené z dôvodu 
svojvoľného opustenia územia SR. 

 
�iadosti o azyl podľa �tátnej príslu�nosti za rok 2005 

 

�t. príslu�nosť Začatie 
konania 

Udelený 
azyl 

�iadosť 
zamietnutá 

Azyl 
neudelený 

Konanie 
zastavené 

Ruská federácia 1037 0 22 98 918 
India 561 0 17 76 390 
Moldavsko 309 0 17 11 322 
Čína 280 0  55 68 263 
Bangladé� 277 0  2 69 213 
Gruzínsko 258 0  11 31 230 
Pakistan 196 0  14 44 164 

Afganistan 109 2 3 36 78 
Vietnam 100  0 33 32 46 
Palestína 79  0 0  25 57 

Ostatní 343 23 18 134 242 

Spolu 3549 25 192 624 2923 

 *  top 10 �tátnych príslu�ností, údaje poskytol MÚ MV SR 
 
 Úlohy cudzineckej polície v oblasti azylového konania vyplývajú na úrovni 
národnej legislatívy predov�etkým zo zákona č. 480/2002 Z.z. o azyle a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskor�ích predpisov (ďalej len zákon 
o azyle).  

 
V decembri 2004 prijala Národná rada Slovenskej republiky zatiaľ poslednú 

novelu zákona o azyle (zákon č. 1/2005 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 
Z.z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor�ích predpisov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ktorá nadobudla účinnosť 1. februára 
2005. Účelom novely bolo ďal�ie zosúladenie slovenského právneho poriadku 
s acquis communautaire v oblasti azylu prebratím smernice Rady 2003/9/ES, ktorá 
stanovuje minimálne �tandardy pre prijímanie �iadateľov o azyl.  

Na základe skúseností z praxe sa touto novelou aktualizovali ustanovenia 
zákona v zmysle ďal�ieho zefektívnenia azylového konania v SR. medzi 
najvýznamnej�ie zmeny patrí nová úprava miesta, kde mô�e cudzinec po�iadať 
o azyl, stanovenie lehoty, v ktorej musí byť �iadateľ o azyl oboznámený z právami 
a povinnosťami počas azylového konania. Novela tie� umo�nila prístup na trh práce 
�iadateľom o azyl, v prípade ktorých sa do jedného roka od začatia azylového 
konania právoplatne nerozhodlo. V roku 2006 sa pristúpi k ďal�ej novelizácii zákona 
o azyle.  
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  Dňa 1.10.2004 vznikli tri nové oddelenia azylu, ktoré sú vo vnútrozemí 
Slovenskej republiky oprávnené na prijatie vyhlásenia �iadateľa o azyl práve podľa 
zmien, ktoré priniesla posledná novela zákona o azyle. V roku 2005 bolo troma 
oddeleniami azylu PZ (Adamov, Opatovská Nová Ves a Vlachy) prijatých celkovo 
3 136 vyhlásení cudzincov o �iadosti o udelenie azylu na území SR. Z tohto počtu 
bolo 2 168 mu�ov, 449 �ien a 519 maloletých detí do 18 rokov.  
 
 

Prehľad počtu podaných �iadostí o azyl na OA PZ v 
jednotlivých mesiacoch roka 2005
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4.5 FAL�OVANIE A POZMEŇOVANIE CESTOVNÝCH DOKLADOV 

 Kvalifikovanou formou nelegálnej migrácie sú cesty na pozmenené  a falo�né 
cestovné doklady alebo ich zneu�ívanie na neoprávnený pobyt na území Slovenskej 
republiky. Trendy (úroveň odhaľovania) ciest na pozmenené a falo�né cestovné 
doklady v roku 2005 vykazujú dynamiku poklesu. 

 V porovnaní s rokom 2004 bolo zistených o 303 prípadov menej, najmä v 
druhom polroku bol zaznamenaný výrazný pokles. Spôsoby pozmeňovania 
a fal�ovania sa v roku 2005 nezmenili, najviac prípadov je zaznamenaných 
v spojitosti s výmenou fotografie (153) a  výmenou strán v cestovných dokladoch 
(141). Naďalej pretrváva trend, �e najviac pozmeňované sú doklady Poľskej 
republiky (163 - 43%) a  Slovenskej republiky (137-36%) v�etkých druhov, najviac 
IDK (identifikačné karty -159).  

Pozitívnym javom je, �e nebol zaznamenaný  prípad pozmeňovania alebo 
fal�ovania nového cestovného pasu Slovenskej republiky (cestovný pas formátu 
Európskej únie, bordovej farby). 

 V hodnotenom období  v porovnaní s rokom 2004 sme  nezaznamenali nové 
trendy pozmeňovania a fal�ovania, iba sa objavili niektoré nové �táty, ktorých 
cestovné doklady boli  pozmeňované resp. falo�né (�panielsko, Estónsko, Veľká 
Británia, Izrael, Holandsko a Venezuela). V roku 2005 najmä kvalita falo�ných 
dokladov bola na veľmi dobrej úrovni a je pozitívne to, �e 30 falo�ných dokladov, (čo 
je o dva viac v porovnaní s rokom 2004) bolo zistených policajtmi na základných 
útvaroch.  

Kategórie občanov, ktoré zneu�ívali pozmeňované alebo falo�né doklady sa 
taktie� výrazne nezmenili patria medzi nich najmä občania Moldavska a Ukrajiny.  

Pre  skvalitnenie činnosti policajtov na odhaľovanie pozmenených a falo�ných 
dokladov boli  vyu�ívané aktivity v odbornej príprave so zameraním na nové formy a 
metódy fal�ovania a pozmeňovania dokladov. Predov�etkým bola adekvátne vyu�itá 
k uvedenej problematike forma ETD 05 (Európsky tréningový deň), ale i aktivity za 
odbornej pomoci kolegov z Holandského kráľovstva v spojitosti s opatreniami z 
�Memoranda o porozumení� a v neposlednej rade dostatok kvalitných operatívnych 
informácií o charakteristických prvkoch jednotlivých dokladov bol pozitívnym prvkom 
pre praktický výkon slu�by. V tomto trende predpokladáme pokračovať i v roku 2006.  

V roku 2006 v oblasti pozmeňovania a fal�ovania neočakávame výrazné 
zmeny, predpokladáme, �e budú najviac v záujme fal�ovateľov opätovne cestovné 
doklady Slovenskej republiky a Poľskej republiky. Predpokladáme, �e v súvislosti 
s prípravou na vstup do schengenského priestoru budú pozmeňované a fal�ované 
najmä nové druhy dokladov (víza a  povolenia na pobyt) a osobitnou kategóriou bude 
zneu�ívanie  ukradnutých čistopisov dokladov  jednotlivých �tátov Európskej únie.  
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Zistené fal�ované a pozmenené cestovné doklady podľa úseku �H 
 

 2005 2004 
UKR 11 14 

AUT 136 418 
CZE 23 27 
HUN 15 21 
POL 173 170 
LET 15 10 
Vnútrozemie 4 20 

Celkom 377 680 
 

Zistené fal�ované a pozmenené cestovné doklady podľa úseku �H
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Fal�ovanie a pozmeňovanie cestovných dokladov podľa krajov 
 

RHCP OHCP 2005 2004 
  Počet % Počet % 

Bratislava 160 42 434 64 
Sobrance 11 3 14 2 

Trnava 27 4 
Trenčín 0 0 Nitra 
Nitra 

18 5 
9 1 

Banská 
Bystrica 

19 3 Banská 
Bystrica 

�ilina 
16 4 

3 0,5 
Pre�ov 169 25 Pre�ov 
Ko�ice 

172 46 
5 0,5 

Celkom 377 - 680 - 
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4.6 EVIDENCIA NE�IADÚCICH OSÔB 

V evidencii ne�iadúcich osôb sa sústreďujú údaje o cudzincoch, ktorí boli 
administratívne vyhostení, ktorým bol súdom ulo�ený trest vyhostenia alebo ktorým 
má byť odopretý vstup na územie Slovenskej republiky z iného dôvodu (§ 6 ods.1 
písm. b) a f) zákona č. 48/2002 Z.z.. 
 

Rok 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Počet zaradených osôb 

2967 2680 1205 1487 2743 2686 
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 �tátna príslu�nosť 2005 2004 
1. Ukrajina 1581 1583 
2. Moldavsko 522 512 
3. Čína 132 241 
4. India 83 100 
5. Rusko 63 34 
6. Gruzínsko 59 9 
7. Vietnam 38 16 
8. Turecko 31 39 
9. Rumunsko 27 19 
10. Pakistan 20 6 
 Ostatné 130 184 
 Spolu 2686 2743 
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ZÁVER 

 

Uvedený prehľad údajov svedčí o tom, �e rok 2005 bol rokom vzostupu 
efektívnosti práce slu�by hraničnej a cudzineckej polície. Obavy z rýchleho rastu úloh 
za podmienok zavedenia legislatívnych a organizačných zmien v priebehu roka sa 
ukázali neopodstatnené. Naopak, do�lo k významnému obratu vo vývoji na mnohých 
úsekoch pôsobnosti ÚHCP P PZ, najmä vo sfére eliminácie nelegálnej migrácie. 

Aj podľa hodnotenia orgánov EÚ Slovenská republika významne pokročila 
v oblasti budovania modernej slu�by hraničnej a cudzineckej polície. Postupné 
zlep�ovanie technického vybavenia, pozitívny prínos organizačných zmien, 
systematické zvy�ovanie profesionálnej úrovne výkonu slu�by v zlo�itých 
podmienkach � to v�etko prispelo k postupnému úspe�nému rie�eniu mnohých 
nahromadených problémov z minulých rokov a zlep�eniu výsledkov práce vo 
v�etkých rozhodujúcich smeroch. 

Výsledky roku 2005 sú povzbudivé aj z toho hľadiska, �e sú podnetom 
k dorie�eniu mnohých pretrvávajúcich problémov, s ktorými je potrebné sa urýchlene 
vysporiadať tak, aby Slovenská republika bezozvy�ku splnila prísne kritériá na vstup 
do schengenského priestoru. 

Hlavným nepopierateľným prínosom takýchto výsledkov je aj nezanedbateľný 
príspevok k zlep�eniu vnútornej bezpečnosti a verejného poriadku v Slovenskej 
republike a zároveň aj celej EÚ v zmysle na�ich záväzkom voči európskemu 
spoločenstvu. 
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Kontakty 
Úrad hraničnej a cudzineckej polície 
Prezídia Policajného zboru    09610/50701 
Vajnorská 25      uhcp@minv.sk 
812 72 Bratislava      www.minv.sk/uhcp 
 

 Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Bratislava 
Hrobáková č. 44,852 - 42 

 Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Nitra 
Nábre�ie mláde�e č. 1,949 01 

 Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Banská Bystrica 
Skuteckého č. 15,974 01 

 Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Pre�ov 
Jarková č. 31,085 01 

 Riaditeľstvo hraničnej polície Sobrance 
Kpt. Nálepku č. 11,085 01 

 
 
oddelenia cudzineckej  

polície PZ 
Oddelenie cudzineckej polície PZ Bratislava 

 Hrobákova 44, Bratislava 851 02, tel. č.: 09610 
36855,  

 S územnou pôsobnosťou pre okresy Bratislava I, II, 
III, IV, V, Malacky, Pezinok, Senec. 

Oddelenie cudzineckej polície PZ Nitra 
 Osvaldova 1, Nitra, tel.č.: 0961303200 
 S územnou pôsobnosťou pre okresy Nitra, 

Topoľčany, Levice, Zlaté Moravce. 
Oddelenie cudzineckej polície PZ Nové Zámky 

 Bratov Baldigardovcov 7, Nové Zámky, tel.č.: 
0961333200 

 S územnou pôsobnosťou pre okresy Nové Zámky, 
Komárno, �aľa. 

Oddelenie cudzineckej polície PZ Trnava 
 �portová 10, Trnava, tel.č.: 0961103200 
 S územnou pôsobnosťou pre okresy Trnava, 

Hlohovec, Galanta, Pie�ťany, Senica, Skalica. 
Oddelenie cudzineckej polície PZ Dunajská Streda 

 Múzejná 231/6, Dunajská Streda, tel.č.: 0961113200 
 S územnou pôsobnosťou pre okres Dunajská Streda 

Oddelenie cudzineckej polície PZ Trenčín 
 Knie�aťa Pribinu 1, Trenčín, tel.č.: 0961203200 
 S územnou pôsobnosťou pre okresy Trenčín, Nové 

Mesto nad Váhom, Myjava. 
Oddelenie cudzineckej polície PZ Prievidza 

 Ko�ovská cesta 14, Prievidza, 0961273200 
 S územnou pôsobnosťou pre okresy Prievidza, 

Bánovce nad Bebravou, Partizánske. 
Oddelenie cudzineckej polície PZ Púchov  

 Trenčianska 1320/9, Púchov, tel.č.: 0961287117 
 S územnou pôsobnosťou pre okresy Púchov, Ilava, 

Pova�ská Bystrica. 
Oddelenie cudzineckej polície PZ Ru�omberok 

 Nám. A. Hlinku 54, Ru�omberok, tel.č.: 0961483200 
 S územnou pôsobnosťou pre okresy Ru�omberok, 

Dolný Kubín, Liptovský Mikulá�, Námestovo, 
Tvrdo�ín. 

Oddelenie cudzineckej polície PZ Banská Bystrica 
 Okru�ná 19, Banská Bystrica, tel.č.: 0961 603200 
 S územnou pôsobnosťou pre okresy Banská 

Bystrica, Banská �tiavnica, Brezno, Detva, Zvolen, 
�arnovica, �iar  nad Hronom. 

Oddelenie cudzineckej polície PZ Rimavská Sobota 
 Stavbárov 1, Rimavská Sobota, tel.č.: 0961 683200 
 S územnou pôsobnosťou pre okresy Rimavská 

Sobota, Lučenec, Poltár, Revúca. 
 

Oddelenie cudzineckej polície PZ Poprad 
 Al�betina 5, Poprad, tel.č.: 0961 893200 
 S územnou pôsobnosťou pre okresy Poprad, 

Ke�marok, Levoča. 
Oddelenie cudzineckej polície PZ Veľký Krtí� 

 Banícka 6, Veľký Krtí�, tel.č.: 0961 693200 
 S územnou pôsobnosťou pre okresy Veľký Krtí�, 

Krupina. 
Oddelenie cudzineckej polície PZ Stropkov 

 �ari�ská 148/171, Stropkov, tel.č.: 0961 802935 
 S územnou pôsobnosťou pre okresy Humenné, 
  Medzilaborce, Snina, Stropkov, Vranov nad Topľou, 

Svidník. 
Oddelenie cudzineckej polície PZ Pre�ov 

 Ľubochnianska 2, Pre�ov, tel.č.: 0961 803200 
 S územnou pôsobnosťou pre okresy Pre�ov, 

Bardejov, Sabinov, Stará Ľubovňa. 
Oddelenie cudzineckej polície PZ Ro�ňava 

 Janka Kráľa 1, Ro�ňava, tel.č.: 0961 733200 
 S územnou pôsobnosťou pre okresy Ro�ňava. 

Oddelenie cudzineckej polície PZ Michalovce 
 �túrova 1, Michalovce, tel.č.: 0961 723200 
 S územnou pôsobnosťou pre okresy Michalovce, 

Sobrance, Trebi�ov. 
Oddelenie cudzineckej polície PZ Ko�ice 

 Trieda SNP 35, Ko�ice, tel.č.: 0961 931200 
 S územnou pôsobnosťou pre okresy Ko�ice I., II., III., 

IV., Ko�ice � okolie, Gelnica, Spi�ská Nová Ves. 
Oddelenie cudzineckej polície PZ �ilina 

 Kuzmániho 26, �ilina, tel.č.: 0961403200 
 S územnou pôsobnosťou pre okresy �ilina, Bytča, 

Čadca, Kysucké Nové Mesto, Martin, Turčianske 
Teplice. 

 
 
oddelenia azylu PZ  
Oddelenie azylu PZ Adamov 

 ul. Hala�tava  č.1408, 908 45 Gbely, tel. 096115 
2595 

 s územnou pôsobnosťou v Bratislavskom, 
Trenčianskom a Trnavskom kraji, 

Oddelenie azylu PZ Vlachy 
 Vlachy 032 13, tel. 096145 3240 
 s územnou pôsobnosťou v �ilinskom a Pre�ovskom 

kraji, 
Oddelenie azylu PZ Opatovská Nová Ves 

 Opatovská Nová Ves 991 07, tel. 096169 3240 
 s územnou pôsobnosťou v Bansko Bystrickom, 

Nitrianskom a Ko�ickom kraji
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Hraničné priechody 
 

Hraničné priechody na úseku �tátnej hranice s Rakúskou republikou 
 
 

Kategória Názov hraničného priechodu Dislokácia Druh HP Prevádzková 
doba osoby doprava 

Moravský Svätý Ján - Hohenau SR cestný  06.00 - 22.00 EÚ osobná a nákladná do 3,5 tony* 
Bratislava - Devínska Nová Ves - Marchegg SR/Rakúsko �elezničný  nepretr�itá V�S bez obmedzenia 
Bratislava - Petr�alka -Berg SR/Rakúsko cestný  nepretr�itá V�S bez obmedzenia 
Bratislava - Petr�alka -Kittsee SR �elezničný nepretr�itá V�S bez obmedzenia 
Bratislava - Jarovce -Kittsee SR cestný 06.00 - 22.00 EÚ osobná a nákladná do 3,5 tony 
Bratislava -Jarovce - Kittsee SR/Rakúsko diaľnica nepretr�itá V�S osobná a nákladná do 3,5 tony 
Bratislava - prístav* SR/Rakúsko riečny nepretr�itá V�S bez obmedzenia 
Záhorská Ves - Angern SR/Rakúsko cestný - kompa 06.00 - 22.00 EÚ osobná a nákladná do 3,5 tony 

 
 
legenda: 
 
*HP Moravský Sv. Ján - Hohenau - nákladná doprava je povolená v pondelok a� piatok v čase od 08.00 do 16.00 hod. 
 
V�S - občania v�etkých �tátov sveta 
 
EÚ - občania Európskej únie, vrátane občanov �tátov Európskeho hospodárskeho priestoru, �vajčiarska, Andorry, Monaka, San Marina. a Vatikánu a občania �tátov, 
ktorí nepotrebujú pre vstup na územie SR a Rakúska vízum. 
 
**HP Bratislava - prístav zabezpečuje hraničnú kontrolu posádok a cestujúcich v lodnej doprave smerom aj do a z Maďarskej republiky. 
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Hraničné priechody na úseku �tátnej hranice s Maďarskou republikou 
 

Kategória Názov hraničného priechodu Dislokácia Druh HP Prevádzková doba 

osoby doprava 

Veľký Kamenec - Pácin MR cestný 1.5. - 30.9. - 8.00 - 20.00 
1.10. - 30.4. - 8.00 - 16.00 

EHP osobná vrátane autobusovej 

Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhely MR cestný nepretr�itá V�S bez obmedzenia 
Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhely SR �elezničný  nepretr�itá V�S bez obmedzenia 
Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhely SR cestný 06.00 - 22.00 EHP pe�í a cyklisti 
Čaňa -Hidasnémeti MR �elezničný nepretr�itá V�S bez obmedzenia 
Milhosť - Tornyosnémeti SR cestný nepretr�itá V�S bez obmedzenia 
Hosťovce - Tornanádaska SR cestný 1.5. - 30.9. - 6.00 - 20.00 

1.10. - 30.4. - 8.00 - 17.00 
EHP osobná vrátane autobusovej 

Domica - Aggtelek MR cestný 1.5. - 30.9. - 8.00 - 20.00 
1.10. - 30.4. - 8.00 - 16.00 

V�S osobná vrátane autobusovej 

Kráľ - Bánréve SR cestný nepretr�itá V�S bez obmedzenia 
Lenártovce - Bánréve MR �elezničný nepretr�itá EHP bez obmedzenia 
�iatorská Bukovinka 
 - Salgótarján Somosköújfalu 

MR cestný nepretr�itá V�S bez obmedzenia 

Fiľakovo -Somosköújfalu MR �elezničný nepretr�itá V�S bez obmedzenia 
Kalonda - Ipolytarnóc SR cestný 08.00 - 20.00 EHP osobná a nákladná do3,5 tony* 
Slovenské Ďarmoty - Balassagyarmat SR cestný nepretr�itá V�S bez obmedzenia 
�ahy - Parassapuszta SR cestný nepretr�itá V�S bez obmedzenia 
Salka - Letkés MR cestný 08.00 - 20.00 EHP osobná a nákladná do3,5 tony* 
�túrovo - Szob SR �elezničný nepretr�itá V�S bez obmedzenia 
�túrovo - Esztergom SR cestný nepretr�itá V�S osobná a nákladná do3,5 tony* 
�túrovo - Esztergom SR/MR riečny 07.00 - 19. 00 V�S osobná a nákladná** 
Komárno - Komárom SR cestný nepretr�itá V�S osobná a nákladná do 20 ton* 
Komárno - Komárom MR �elezničný nepretr�itá V�S bez obmedzenia 
Komárno - Komárom SR/MR riečny nepretr�itá V�S osobná a nákladná ** 
Medveďov - Vámosszabadi MR cestný nepretr�itá V�S bez obmedzenia 
Rusovce Rajka MR cestný nepretr�itá SR a MR +V�S osobná s obmedzením*** 
Rusovce Rajka MR �elezničný nepretr�itá V�S bez obmedzenia 
Čunovo - Rajka SR/MR diaľničný nepretr�itá V�S bez obmedzenia 
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legenda: 
 
* nákladná doprava je povolená len pre vozidlá evidované na území členských �tátov EHP 
 
** lodná doprava na riečnom HP �túrovo podlieha povinnosti vopred nahlásiť priplávanie do prístavu. Obmedzenia lodnej dopravy na riečnych HP 
podrobnej�ie upravuje časť IV Dohody medzi vládou SR a vládou MR o vykonávaní Zmluvy medzi SR a MR o hraničnom vybavovaní v cestnej, �elezničnej 
a vodnej doprave podpísaná v Bratislave 9. 10. 2003 (publikovaná v Zbierke zákonov príloha k čiastke 290/2004) 
 
***cestný HP Rusovce Rajka je určený pre občanov SR a MR, pre osobnú dopravu vrátane mikrobusov s počtom miest do 9 osôb. Občania ostatných �tátov 
mô�u tento HP vyu�ívať len ak pou�ívajú dopravné prostriedky, ktoré nie sú spôsobilé jazdy na diaľnici 

 
 
 
 
 
 

Hraničné priechody na úseku �tátnej hranice s Ukrajinou 
 

Kategória Názov hraničného priechodu Dislokácia Druh HP Prevádzková doba 

osoby doprava 

Čierna nad Tisou - Čop SR/UA �elezničný  nepretr�itá V�S bez obmedzenia 
Maťovské Vojkovce Pavlovo SR/UA �elezničný  nepretr�itá V�S len nákladná doprava 
Vy�né Nemecké U�horod SR/UA cestný nepretr�itá V�S bez obmedzenia 
Ubľa  Malyj Bereznyj SR/UA cestný nepretr�itá V�S osobná a nákladná do 3,5 tony 
Veľké Slemence-Mali Selmenci SR/UA cestný 08-20 SR-UA-

EHS-EU 
pre pe�ích a cyklistov 
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Hraničné priechody na úseku �tátnej hranice s Poľskou republikou 
 

Kategória Názov hraničného priechodu Dislokácia Druh HP Prevádzková doba 

osoby doprava 

Palota - Lupków SR cestný nepretr�itá V�S osobná a nákladná do 7,5 tony 
Palota - Lupków PR �elezničný  nepretr�itá V�S bez obmedzenia 
Vy�ný Komárnik - Barwinek PR cestný nepretr�itá V�S bez obmedzenia 
Becherov - Konieczna PR cestný nepretr�itá V�S osobná a nákladná do 7,5 tony 
Kurov - Muszynka SR cestný nepretr�itá V�S osobná a nákladná do 7,5 tony 
Čirč - Leluchów PR cestný nepretr�itá V�S osobná a nákladná do 7,5 tony 
Plaveč - Muszyna SR/PR**** �elezničný  nepretr�itá V�S bez obmedzenia 
Mní�ek nad Popradom - Piwniczna SR cestný nepretr�itá V�S osobná a nákladná do 3,5 tony* 
Lesnica - Szczawnica SR turistický leto -8.00 - 22.00 

zima 8.00 - 17.00 
vybrané 
�táty** 

pe�í, cyklisti, ly�iari, invalidné vozíky 

Lysá nad Dunajcom - Niedzica SR cestný nepretr�itá V�S bez obmedzenia * 
Podspády - Jurgów SR cestný nepretr�itá V�S osobná a nákladná do 7,5 tony 
Tatranská Javorina - Lysa Poľana PR cestný nepretr�itá V�S bez obmedzenia 
Suchá Hora - Chocholów SR cestný nepretr�itá V�S osobná a nákladná do7,5 tony 
Trstená - Chy�né SR cestný nepretr�itá V�S bez obmedzenia 
Bobrov - Winiarczykówka PR cestný nepretr�itá V�S osobná a nákladná do7,5 tony 
Oravská Polhora - Korbielów SR cestný nepretr�itá V�S osobná a nákladná do7,5 tony*** 
Novoť - Ujsoly  SR cestný nepretr�itá V�S osobná a nákladná do7,5 tony*** 
Skalité - Zwardoň-Mýto PR cestný nepretr�itá V�S osobná a nákladná do7,5 tony 
Skalité - Zwardoň SR/PR**** �elezničný  nepretr�itá V�S bez obmedzenia 

 
 legenda 
 
*HP Mní�ek nad Popradom - Piwniczna a HP Lysá nad Dunajcom - Niedzica - v súčasnosti je nákladná doprava vylúčená 
 
** občania SR, PR a občania �tátov, ktorí na vstup do SR a PR nepotrebujú vízum 
 
***HP Oravská Polhora - Korbielów v čase od 22.00 do 5.00 h je povolená nákladná doprava len do 3.5 tony  
a HP Novoť - Ujsoly - v čase od 21.00 do 5.00 h je povolená nákladná doprava len do 3.5 tony 
 
****Na �elezničnom HP Plaveč - Muszyna sa nákladná doprava kontroluje na území PR 
 a na �elezničnom HP Skalité na území SR 
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Hraničné priechody na úseku �tátnej hranice s Českou republikou 
 

Kategória Názov hraničného priechodu Dislokácia Druh HP Prevádzková doba 

osoby doprava 

Čadca - Mosty u Jablunkova SR �elezničný  nepretr�itá V�S bez obmedzenia 
Mosty u Jablunkova - Svrčinovec SR/ČR cestný nepretr�itá V�S bez obmedzenia 
Čadca - Milo�ová - �ance SR cestný nepretr�itá V�S osobná doprava okrem autobusov 
Klokočov - Bíla ČR cestný nepretr�itá V�S osobná a nákladná N3 
Makov - Bílá-Bumbálka SR cestný nepretr�itá V�S bez obmedzenia 
Lysá pod Makytou - Střelná ČR cestný nepretr�itá V�S bez obmedzenia 
Lúky pod Makytou - Horní Lideč ČR �elezničný  nepretr�itá V�S bez obmedzenia 
Červený Kameň - Neda�ova Lhota SR cestný nepretr�itá V�S osobná a nákladná N3 
Horné Srnie - Brumov- Bylnice  SR cestný nepretr�itá V�S osobná a nákladná N3 
Horné Srnie - Vlársky průsmyk ČR �elezničný nepretr�itá V�S bez obmedzenia 
Drietoma - Starý Hrozenkov ČR cestný nepretr�itá V�S bez obmedzenia 
Nová Bo�áca - Březová ČR cestný nepretr�itá V�S osobná a nákladná N3 
Moravské Lieskové - Strání ČR cestný nepretr�itá V�S osobná a nákladná N3 
Vrbovce - Velká nad Veličkou ČR cestný nepretr�itá V�S osobná a nákladná N2 
Vrbovce - Velká nad Veličkou SR/ČR �elezničný  nepretr�itá V�S osobná a nákladná N6 
Skalica - Sudoměřice SR cestný nepretr�itá V�S osobná a nákladná N2, N4 
Skalica - Sudoměřice (nová cesta) SR cestný nepretr�itá V�S bez obmedzenia 
Skalica - Sudoměřice SR/ČR �elezničný  nepretr�itá V�S osobná a nákladná N6 

Holíč - Hodonín SR/ČR �elezničný  nepretr�itá V�S osobná a nákladná N6 
Holíč - Hodonín SR cestný nepretr�itá V�S osobná a nákladná N2 
Kúty - Lan�hot SR �elezničný  nepretr�itá V�S bez obmedzenia 
Brodské - Lan�hot SR/ČR cestný nepretr�itá V�S osobná a nákladná N3 
Brodské Břeclav SR/ČR diaľničný nepretr�itá V�S osobná a nákladná N1 

legenda: 
nákladná doprava:  
N1 - len pre motorové vozidlá, ktorých najvy��ia povolená rýchlosť nie je ni��ia ako 50 km/h 
N2 - motorové vozidlá evidované v SR alebo v ČR 
N3 - motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou do 7 ton evidované v SR alebo v ČR 
N4 - nadmerná doprava len na povolenie 
N6 - �elezničná nákladná doprava len mimoriadne 
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Medzinárodné letiská v Slovenskej republike 
 

letisko Druh letiska Prevádzková doba 
 

Bratislava  medzinárodné  nepretr�itá 
Ko�ice  medzinárodné  nepretr�itá 
Pie�ťany  medzinárodné  07.00 � 19.00 
Poprad  medzinárodné  nepretr�itá 
Prievidza  medzinárodné  1.3. � 31.10. - 07.00 � 19.00 
Sliač  medzinárodné  nepretr�itá 
�ilina -Dolný Hričov  medzinárodné  1.3. � 31.10. - 07,00 � 19,00 
Nitra medzinárodné 1.10. - 31.3. - 08.00 - 15.00 

1.4. - 30.9. - 07.30 - 16.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




