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Vážená itate ka, vážený itate ,

publikácia, ktorú držíte v rukách (alebo ju ítate na monitore, íta ke, i table-
te) je výsledkom projektu, ktorý má ambíciu prispie  k skvalit ovaniu manažmen-
tu slovensko-ukrajinskej schengenskej hranice. Je sú as ou vydaných publikácií 
a pracovných zošitov s cie om podpori  nielen diskusiu, rozšíri  vedomos  , ale aj 
odborne prispie  svojimi návrhmi k lepšiemu manažmentu práce policajtov a col-
níkov na hrani ných priechodoch Slovenska s Ukrajinou. 

Táto publikácia sa zo štvor lennej série venuje primárne vz ahom: hranica – 
cezhrani ná spolupráca – legálna migrácia. Sú asný systém vykonávania hrani -
nej kontroly na vonkajšej schengenskej hranici Slovenskej republiky s Ukrajinou 
je založený na prísnej bezpe nos   vonkajšej hranice. Na jednej strane je nutné 
si uvedomi , že policaj   a colníci plnia úlohy ochrany nielen Slovenska, ale celé-
ho schengenského priestoru a EÚ. Na druhej strane je však faktom, že hranica 
je významnou bariérou rozvoja prihrani ných regiónov (Košický a Prešovský kraj, 
Zakarpatsko) a sú asne je každý hrani ný priechod bránou do krajiny, kde si asto 
návštevník vytvára prvé dojmy z krajiny i udí, ktorí v nej žijú. 

Je zrejmé, že jestvujúci stav (najmä na najvä šom hrani nom priechode Vyšné 
Nemecké – Užhorod) je nevyhovujúci. Napriek poklesu po tu cestujúcich prekra-
ujúcich tento hrani ný priechod (napr. v r. 2008 to bolo 2,19 mil. osôb; v r. 2016 

1,34 mil. osôb), dlhodobo sú nega  vnym stavom dlhé akacie doby, momentálne 
hlavne na vstupe do Slovenskej republiky. Je množstvo faktorov, ktoré spôsobujú 
tento stav, po núc nevhodnou infraštruktúrou hrani ného priechodu, nízkym sta-
vom slúžiacich policajtov, nedostatkami v organizácii práce, i (ne)koordinovanos-
ou práce policajtov a colníkov, ako aj nárazovos ou toku cestujúcich (napr. pred/

po sviatkoch) a i. K tomu nás akajú ešte alšie výzvy ako je zavedenie systema  c-
kých kontrol aj u ob anov EÚ a krajín schengenského priestoru v apríli 2017 a pers-
pek  vne v júni 2017 aj bezvízový styk s Ukrajinou, o povedie pravdepodobne 
k alšiemu nárastu akacích dôb. 

PREDSLOV
Vladimír Ben
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Aj preto je nutné h ada  riešenia uvedených problémov. Treba h ada  „balanc“ 
medzi bezpe nos ou schengenskej hranice a „priechodnos ou“ hrani ných prie-
chodov pre legálnych migrantov – bežných cestujúcich. Musia sa h ada  nové spô-
soby a prostriedky na zrýchlenie prekra ovania vonkajších hraníc Európskej únie 
ako napr. pripravované ABC brány, systém na registráciu vstupu a výstupu (Entry/
Exit System) alebo program registrovaných cestujúcich (ETIAS) – viac vi  v lán-
koch tejto publikácie. Do budúcnos   je však nutné na slovensko-ukrajinskej hranici 
realizova  mnoho alších opatrení, napr. zvyšovanie a skvalit ovanie personálne-
ho stavu príslušníkov služby hrani nej a cudzineckej polície, ako aj rozširovanie 
súvisiacej infraštruktúry hrani ných priechodov, skvalit ovania informácií pre ces-
tujúcich a pod. Dúfame, že niektoré navrhované opatrenia autormi lánkov v tejto 
publikácii nájdu svoje reálne naplnenie. 

Publikácia je  ež ur ená policajtom a colníkov slúžiacich (alebo sa pripravujú-
cich na službu) na slovensko-ukrajinskej hranici. Dúfame, že im pomôže zlepši  
výkon ich služby a  ež pochopi  nielen cestujúcich (z akýchko vek dôvodov pre-
kra ujúcich hranicu), ale aj záujmy obyvate ov žijúcich v prihrani nom regióne, 
ktorí na jednej strane oce ujú bezpe nos , ale na druhej strane majú  ež záujem 
o najjednoduchšie sa stretáva  s rodinami, priate mi, kolegami na druhej strane 

hranice.
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RCie om tohto lánku je identifikova  význam asocia nej dohody Ukrajiny 
s EÚ pre rozvoj slovensko-ukrajinskej cezhrani nej spolupráce, aj s kon-
textom na hrani ný režim na spolo nej slovensko-ukrajinskej hranici.1 

V texte analyzujeme európsky integra ný proces Ukrajiny z h adiska jeho do-
padu na rozvoj bilaterálnych vz ahov Slovenska s Ukrajinou na medzivládnej 
úrovni a cezhrani nej spolupráce na regionálnej a lokálnej úrovni. Zameriava-
me na analýzu iba tých faktorov vo vz ahoch medzi EÚ a Ukrajinou, ktoré majú 
bezprostredný vplyv na odbúravanie prekážok a vytváranie lepších príležitostí 
pre rozvoj spolupráce na slovensko-ukrajinskej hranici. alším cie om tohto 
príspevku je sformulova  politické odporú ania pre bilaterálnu spoluprácu 
medzi SR a Ukrajinou tak, aby SR dokázala pomôc  Ukrajine v integra nom 
procese s EÚ, a zárove , aby sa posil ovali priaznivé faktory pre zlepšovanie 
podmienok pre cezhrani nú spoluprácu regionálnych a lokálnych aktérov na 
slovensko-ukrajinskej hranici. 

Analýza vychádza z nasledujúceho základného predpokladu: cezhrani ná spolu-
práca medzi Slovenskom a Ukrajinou na regionálnej úrovni (Prešovský samospráv-
ny kraj – alej v texte PSK, Košický samosprávny kraj - KSK, Zakarpatská oblas  
Ukrajiny – ZO, vivská oblas  – O a Ivano-Frankivská oblas  - IFO) a lokálnej úrovni 
(samosprávy miest a obcí, podnikate ské subjekty a mimovládne organizácie so 
sídlom na území PSK, KSK na strane Slovenskej republiky a ZO, O a IFO na stra-
ne Ukrajiny)2 závisí od strategického rámca, ktorý spoluvytvárajú faktory na nad-

1 lánok je iastkovým výstupom projektu KEGA . 054PU-4/2016 „Výskum hraníc a cezhrani ná spo-
lupráca: rozšírenie ponuky vysokoškolského vzdelávania v poli  ckých vedách.“

2 Pod a medzivládnej dohody SR a Ukrajiny o cezhrani nej spolupráci (podpísaná 5. decembra 2000, 
ú innos  nadobudla 29. januára 2001), teritoriálnymi územiami pre cezhrani nú spoluprácu medzi 
SR a Ukrajinou sú tri oblas   Ukrajiny: Zakarpatská oblas , vivská oblas  a Ivano-Frankivská oblas  

VÝZNAM ASOCIAČNEJ DOHODY 
UKRAJINY S EÚ PRE ROZVOJ 
SLOVENSKO-UKRAJINSKEJ 
CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE

Alexander Duleba
riadite  RC SFPA, n.o.
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národnej úrovni (vz ahy EÚ s Ukrajinou) a národnej úrovni (medzivládne vz ahy 
medzi SR a Ukrajinou). Od týchto dvoch úrovní a ich súvz ažnos   závisia základné 
podmienky a možnos   aktérov na regionálnej a lokálnej úrovni rozvíja  vzájomnú 
cezhrani nú spoluprácu. 

Základné inš  tucionálne podmienky pre rozvoj cezhrani nej spolupráce medzi 
Slovenskom a Ukrajinou, vrátane pravidiel pre fungovanie režimu hranice, po-
hyb osôb, tovaru, služieb a kapitálu cez spolo nú hranicu, v rozhodujúcej miere 
závisia od zmluvných vz ahov medzi EÚ a Ukrajinou. Bilaterálna úrove  vz ahov 
medzi Slovenskom a Ukrajinou v otázkach vytvárania inš  tucionálnych podmie-
nok pre rozvoj cezhrani nej spolupráce (na medzivládnej i regionálnej úrovni) je 
determinovaná nadnárodnou úrov ou, t.j. vz ahmi medzi EÚ a Ukrajinou. Bez 
zmien na úrovni vz ahov EÚ s Ukrajinou, nemôže dôjs  k zmenám inš  tucionál-
nych podmienok pre rozvoj slovensko-ukrajinskej cezhrani nej spolupráce na 
bilaterálnej a regionálnej úrovni. Vychádzajúc z vyššie uvedeného predpokladu, 
tento text analyzuje dynamiku európskeho integra ného procesu Ukrajiny s cie -
om iden   kova : 
1) prekážky a výzvy pre bilaterálne vz ahy a cezhrani nú spoluprácu medzi Slo-

venskom a Ukrajinou, ktoré vyplývajú z existujúceho zmluvného rámca medzi 
EÚ a Ukrajinou, vrátane významu asocia nej dohody Ukrajiny s EÚ pre alší 
rozvoj cezhrani nej spolupráce medzi SR a Ukrajinou;

2) scenáre európskeho integra ného procesu Ukrajiny, ktoré vytvoria základné 
rámce pre alší vývin podmienok pre rozvoj cezhrani nej spolupráce v stred-
nodobom výh ade (zhruba 10 najbližších rokov), t.j. i sa podmienky pre slo-
vensko-ukrajinskú cezhrani nú spoluprácu budú zlepšova , zhoršova  alebo 
zostanú rovnaké ako v sú asnos  ; 

3) odporú ania pre vlády SR a Ukrajiny, rovnako ako i pre aktérov cezhrani nej 
spolupráce s cie om podpori  integráciu Ukrajiny do jednotného vnútorného 
priestoru štyroch základných slobôd EÚ (vo ný pohyb osôb, tovaru, služieb 
a kapitálu), a tým prispie  k eliminácii „rozde ujúcich“ funkcií slovensko-ukra-
jinskej hranice ako vonkajšej hranice EÚ, i existujúcich inš  tucionálnych preká-
žok pre rozvoj slovensko-ukrajinskej cezhrani nej spolupráce na nadnárodnej 
úrovni. 

a dva samosprávne kraje SR: Prešovský a Košický. Text dohody pozri – Dohoda medzi vládou Sloven-
skej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o cezhrani nej spolupráci. Oznámenie Ministerstva 
zahrani ných vecí Slovenskej republiky 172/2001 Z.z. Referenciu na vyššie uvedené územné vyme-
dzenie ukrajinských a slovenských regiónov pre bilaterálnu cezhrani nú spoluprácu pozri  ež - Pro-
tokol z 2. zasadnu  a Slovensko-ukrajinskej (Ukrajinsko-slovenskej) medzivládnej komisie pre cez-
hrani nú spoluprácu. Huta, Ivano-Frankivská oblas , Ukrajina, 1.-2. decembra 2005. Ministerstvo 
vnútra Slovenskej republiky, h  p://www.minv.sk/?2-zasadnu  e-komisie-1 (prístup: 24. 7. 2013).
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1. EURÓPSKA INTEGRÁCIA UKRAJINY: ANALÝZA VÝCHODÍSK, 
PREKÁŽOK A VÝZIEV PRE SLOVENSKO UKRAJINSKÚ 
CEZHRANI NÚ SPOLUPRÁCU 

Sú asná i budúca podoba režimu hranice medzi Slovenskom a Ukrajinou, vráta-
ne podmienok pre cezhrani ný pohyb osôb, tovaru, služieb a kapitálu, a tým aj pre 
cezhrani nú spoluprácu, závisí v prvom rade od zmluvného rámca vz ahov medzi 
EÚ a Ukrajinou, rovnako ako i príslušných poli  k EÚ a Ukrajiny. Spolo né poli  ky 
a legisla  va EÚ (acquis communautaire), ktoré regulujú fungovanie vnútorného 
trhu únie a priestoru štyroch základných slobôd v rámci integrovaného priestoru 
únie bez vnútorných hraníc, sú záväzné pre lenské krajiny EÚ, vrátane SR. V súla-
de s primárnym právom EÚ (základné zmluvy o EÚ)3 lenské krajiny EÚ postúpili 
svoje národné kompetencie pri tvorbe poli  k týkajúcich sa fungovania a prehlbo-
vania jednotného integrovaného priestoru štyroch základných slobôd spolo ným 
inš  túciám, vrátane vonkajších vz ahov s ne lenskými krajinami v otázkach, ktoré 
majú dosah na fungovanie vnútorného priestoru únie.

1.1. Limity bilaterálnej spolupráce
Z uvedeného vyplývajú nasledujúce obmedzenia pre formovanie inš  tucionál-

nych podmienok cezhrani nej spolupráce medzi Slovenskom a Ukrajinou na bila-
terálnej úrovni: 
1) vláda SR nemôže samostatne rozhodova  o základnej podobe fungovania reži-

mu na spolo nej hranici s Ukrajinou; 
2) vlády SR a Ukrajiny nemôžu na bilaterálnej úrovni dohodnú  také podmienky 

cezhrani nej spolupráce, ktoré by eventuálne mohli lepšie zodpoveda  potre-
bám prihrani ných regiónov a rozvoju ich spolupráce, avšak, boli by v rozpore 
so spolo nou legisla  vou a poli  kami EÚ a príslušným zmluvným rámcom me-
dzi EÚ a Ukrajinou. 

Zárove  pla  , že vláda SR, ako vláda lenskej krajiny EÚ, ak chce dosiahnu  zlep-
šenie podmienok pre cezhrani nú spoluprácu s Ukrajinou, musí sa spolupodie a  
na tvorbe poli  k EÚ, od ktorých závisí charakter hranice medzi EÚ a Ukrajinou, 
vrátane usilova  o takú zmenu príslušných zmluvných vz ahov medzi EÚ a Ukra-
jinou, aby vytvorili priaznivejšie podmienky pre cezhrani nú spoluprácu sloven-

3 Pozri – Konsolidované znenie Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie. In: 
Úradný vestník Európskej únie C 83, zväzok 53, 30. marca 2010 (tzv. Lisabonská zmluva – podpísaná 
13. decembra 2007; do platnos   vstúpila 1. decembra 2009 a nahradila predchádzajúcu zmluvu 
z Nice z 26. februára 2001). Jedinú výnimku spomedzi všetkých lenských krajín EÚ, ktorá 
sa vz ahuje na vo ný pohyb osôb, predstavuje v sú asnos   5 lenských krajín EÚ (Bulharsko, 
Cyprus, Írsko, Rumunsko a Ve ká Británia), ktoré sa za  a  nestali signatármi Schengenskej zmluvy. 
Schengenská zmluva (podpísaná v roku 1985) zrušila hrani né kontroly na vnútorných hraniciach 
lenských krajín Európskych spolo ens  ev (ES), neskôr EÚ (od roku 1993), a stanovila spolo né 

pravidlá pre slobodný pohyb osôb vnútri priestore únie, ochranu vonkajšej hranice a migra nú 
poli  ku signatárskych krajín. Amsterdamská zmluva o EÚ z roku 1997 (vstúpila do platnos   v roku 
1999) inkorporovala Schengenskú zmluvu do primárneho práva EÚ. 
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ských subjektov s ukrajinskými partnermi. Rovnako pla  , že vláda Ukrajiny, ak chce 
dosiahnu  zlepšenie podmienok pre cezhrani nú spoluprácu so SR, musí sa snaži  
o zmenu zmluvného režimu s EÚ tak, aby u ah il pohyb osôb, tovarov, služieb a ka-
pitálu medzi Ukrajinou a EÚ, a tým aj medzi Ukrajinou a SR. 

Z vyššie uvedených inš  tucionálnych obmedzení pre správanie sa vlád SR a Ukra-
jiny v otázkach rozvoja bilaterálnej cezhrani nej spolupráce vyplývajú nasledujúce 
dve základné skuto nos  : 
1) bilaterálny rámec pre slovensko-ukrajinskú cezhrani nú spoluprácu závisí od 

nadnárodného rámca, t.j. vz ahov medzi EÚ a Ukrajinou, ktoré sú nadradené 
bilaterálnym vz ahom SR s Ukrajinou, determinujú ich obsah, vrátane podmie-
nok pre cezhrani nú spoluprácu; 

2) miera eliminácie prekážok pre bilaterálnu cezhrani nú spoluprácu medzi SR 
a Ukrajinou, a zárove  miera vytvárania priaznivejších inš  tucionálnych príle-
žitos   pre jej rozvoj, závisí od miery zapájania Ukrajiny do jednotného integro-
vaného priestoru vo ného pohybu osôb, tovarov, služieb a kapitálu v rámci EÚ. 
Presnejšie povedané, závisí od miery integrácie Ukrajiny s EÚ. 

Op  málnym a najpriaznivejším scenárom pre rozvoj slovensko-ukrajinskej ce-
zhrani nej spolupráce je plnohodnotné lenstvo Ukrajiny v EÚ, ktoré by zname-
nalo úplné odstránenie prekážok pre cezhrani nú spoluprácu na slovensko-ukra-
jinskej hranici. Dosiahnu  e lenstva Ukrajiny v EÚ a premena slovensko-ukrajin-
skej hranice na vnútornú hranicu v rámci únie musí by  spolo ným strategickým 
cie om všetkých aktérov na národnej i regionálnej úrovni v SR i Ukrajine, ktorí 
usilujú o zlepšenie podmienok pre rozvoj cezhrani nej spolupráce na spolo nej 
hranici. 

K ú ový význam pre sú asnú i budúcu podobu režimu hranice medzi Sloven-
skom a Ukrajinou, rovnako ako i budúcu podobu slovensko-ukrajinskej cezhrani -
nej spolupráce – až do chvíle dosiahnu  a lenstva Ukrajiny v EÚ - majú nasledu-
júce spolo né poli  ky EÚ: spolo ná obchodná poli  ka, ktorá vyplýva zo súboru 
spolo ných poli  k únie regulujúcich jednotný vnútorný trh, vrátane noriem pre 
kvalitu tovarov a služieb, pravidiel hospodárskej sú aže, verejného obstarávania, 
štátnej pomoci, zakladania podnikov a pod. (stanovuje podmienky pre bilaterál-
ny obchod medzi SR a Ukrajinou, vrátane pravidiel colného režimu na spolo nej 
hranici); spolo ná poli  ka v oblas   spravodlivos   a vnútorných záležitos   (týka sa 
vz ahov EÚ s tre  mi krajinami v oblas   jus  cie, orgánov zabezpe ujúcich verejný 
poriadok, dodržiavanie udských práv, migra nej poli  ky regulujúcej podmienky 
vstupu ob anov tre  ch krajín do schengenského priestoru, vrátane zamestnávania 
ob anov tre  ch krajín na území EÚ, boja s nelegálnou migráciou a ochrany vonkaj-
šej hranice), a v neposlednej miere spolo ná zahrani ná a bezpe nostná poli  ka 
EÚ (SZBP). 
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Základom spolo ných poli  k EÚ je spolo né komunitárne právo, ktoré obsahu-
je nielen základné zmluvy (primárna legisla  va), všetky sekundárne právne akty 
prijímané inš  túciami EÚ (Rada EÚ, Európsky parlament, Európska komisia), vrá-
tane rozhodnu   Súdneho dvora EÚ, ale de  nuje i ciele spolo ných poli  k EÚ. Ciele 
spolo ných poli  k sa týkajú v prvom rade vnútornej spolupráce medzi lenský-
mi krajinami EÚ, t.j. alšieho rozvoja príslušnej legisla  vy a pravidiel regulujúcich 
fungovanie jednotlivých sektorov vnútorného priestoru únie, avšak, zárove  pre-
dur ujú vonkajšie vz ahy EÚ s tre  mi krajinami. Vo vz ahoch s tre  mi krajinami – 
v sektorových a poli  ckých oblas  ach, ktoré sú regulované spolo nou legisla  vou 
a spolo nými poli  kami – sa EÚ snaží o naplnenie legisla  vne stanovených cie ov 
spolo ných poli  k, ktoré regulujú fungovanie vnútorného priestoru únie.4 Výsled-
kom je skuto nos , že EÚ vyžaduje od všetkých tre  ch krajín, ktoré chcú získa  prí-
stup k vnútornému priestoru únie, resp. jeho jednotlivým sektorovým oblas  am, 
harmonizáciu s príslušnou legisla  vou EÚ.

1.2. Zmluvné vz ahy EÚ s tre  mi krajinami 
V zmluvnej praxi EÚ s tre  mi krajinami pla   všeobecné pravidlo: miera harmoni-

zácie s pravidlami EÚ predur uje mieru prístupu tretej krajiny k vnútornému priesto-
ru EÚ alebo jeho jednotlivým sektorovým oblas  am. S krajinami, ktoré chcú získa  
prístup k vnútornému priestoru štyroch slobôd únie, EÚ nevyjednáva o zmene vlast-
ných vnútorných pravidiel, pretože  e – v súlade s legisla  vou EÚ - môžu tvori  iba 
lenské krajiny únie. EÚ s tre  mi krajinami, pokia  ide o ich prístup k vnútornému 

priestoru únie, môže jedna  iba o rozsahu v akom chcú harmonizova  vlastnú legis-
la  vu s legisla  vou EÚ, a podmienkach a ase, ktorý potrebujú na harmonizáciu. 
Harmonizácia s legisla  vou EÚ je sú as ou nielen prístupových zmlúv s novými len-
skými krajinami (accession agreements), t.j. netýka sa iba poli  ky rozširovania únie.5 

S výnimkou zmlúv s tre  mi krajinami o spolupráci v oblas   Spolo nej a zahrani nej 
poli  ky, všetky ostatné zmluvy EÚ s tre  mi krajinami, ktoré majú dosah na fungovanie 
jednotného priestoru štyroch základných slobôd, vrátane, a v prvom rade zmlúv o vo -
nom obchode ( alej v texte FTA - Free Trade Agreement), - v prípade, že idú nad rámec 
pravidiel medzinárodného obchodu stanovených Svetovou obchodnou organizáciou 
(WTO – World Trade Organiza  on), - obsahujú podmienku harmonizácie legisla  vy 
pre zmluvných partnerov, ktorí majú záujem o prístup na jednotný európsky trh, alebo 
jeho vybrané sektory, vrátane obchodovania s vybranými tovarmi a službami.6 

4 Pozri - Zmluva o fungovaní Európskej únie (2010): c. d., s. 144-147 (Title V. Interna  onal 
agreements). 

5 Ve mi dobrý preh ad a analýzu právneho rámca a praxe zmluvných vz ahov EÚ s tre  mi krajinami 
pozri – Eeckhout, P.: External Rela  ons of the European Union. Legal and Cons  tu  onal Founda  ons. 
Oxford EC Law Library: Lavoisier SAS, 2004; pozri  ež - Lavenex, S.: EU External Governance in 
„Wider Europe“. Journal of European Public Policy, 2004, vol. 11, no. 4, s. 680-700.

6 Viac pozri napr. Woolcock, S.: European Union Policy towards Free Trade Agreements. European 
Centre for Interna  onal Poli  cal Economy. ECIPE Working Paper No. 3/2007. 
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Takéto FTA zmluvy, ktoré idú nad rámec pravidiel WTO vo vybraných sektoroch 
jednotného trhu, má EÚ uzavreté napríklad s ile, Južnou Kóreou, Mexikom, Juž-
nou Afrikou a Tureckom (zmluva o colnej únii). Avšak, najambicióznejšie zmluvy, 
ktoré garantujú plný prístup tre  ch krajín na jednotný trh EÚ, predstavujú zmluvy 
o Európskom hospodárskom priestore (EEA - European Economic Area), ktoré má 
EÚ uzavreté s Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom. Ich ambicióznos  spo íva 
v tom, že EEA zmluvy znamenajú najvyššiu mieru integrácie tre  ch, t.j. ne len-
ských krajín do jednotného trhu EÚ. Napriek tomu, že krajiny EEA - Nórsko, Island 
a Lichtenštajnsko - nie sú lenmi EÚ, sú plnou sú as ou jednotného trhu únie (s 
jedinou sektorovou výnimkou v prípade Islandu a Nórska, ktorá sa týka rybolovu). 
Krajiny EEA musia plne harmonizova  národné legisla  vy s EÚ v oblas  ach týkajú-
cich sa fungovania jednotného európskeho trhu, avšak, nepodie ajú sa na rozho-
dovaní pri ich tvorbe. Napriek tomu, že krajiny EEA nie sú lenmi EÚ, majú právo 
poradného hlasu v legisla  vnom procese EÚ – ich zástupcovia sa môžu ako po-
zorovatelia zú ast ova  na zasadaniach pracovných skupín Rady EÚ, ktoré tvoria 
novú sektorovú legisla  vu únie.7 Špeci  ckým príkladom je Švaj iarsko, ktoré nemá 
s EÚ uzavretú jednu komplexnú dohodu typu EEA, ale zhruba 120 bilaterálnych 
dohôd, ktoré umož ujú Švaj iarsku prístup k vybraným sektorom jednotného eu-
rópskeho trhu a niektorým spolo ným poli  kám EÚ, vrátane Schengenu.8

Pochopenie tejto základnej charakteris  ky zmluvnej praxe EÚ s tre  mi krajinami 
je absolútne k ú ové pre pochopenie možnos   alšieho rozvoja poli  ky rozširova-
nia EÚ, obsahu a charakteru asocia nej dohody Ukrajiny s EÚ, resp. o táto dohoda 
znamená pre európsky integra ný proces, a tým i scenárov pre budúci rozvoj slo-
vensko-ukrajinskej cezhrani nej spolupráce. 

1.3. Vývin zmluvných vz ahov EÚ s Ukrajinou
Zmluvný rámec vz ahov medzi EÚ a Ukrajinou pozostával pred rokom 2014 z pri-

bližne 80 zmluvných dokumentov, z ktorých 20 predstavovali bilaterálne dohody 
a 60 boli mul  laterálne medzinárodné dohody.9 Prvou bilaterálnou dohodou a zá-
rove  základnou rámcovou dohodou medzi EÚ a Ukrajinou bola Dohoda o par-
tnerstve a spolupráci (PCA – Partnership and Coopera  on Agreement) podpísaná 
v roku 1994.10 

7 Pozri napr. Laredo, A.T.: The EEA agreement: an overal view. Common Market Law Review, 29, 1992, 
s. 1199-1213.

8 Pozri napr. – Dupont, C., Sciarini, P.: Switzerland and the European integra  on process: Engagement 
without marriage. West European Poli  cs, Vol. 24, Issue 2, 2001, s. 211-232.

9 EUR-Lex. Access to European Union Law: h  p://eur-lex.europa.eu/search.html?textScope0=  -
te&qid=1472894354726&DTS_DOM=EU_LAW&type=advanced&lang=en&andText0=ukraine&SU
BDOM_INIT=INTER_AGREE&DTS_SUBDOM=INTER_AGREE&AU_CODED=UKR (prístup 3.9. 2016). 
Vä šina z 20 bilaterálnych dohôd bola inkorporovaná do asocia nej dohody, ktorej poli  cká as  
vstúpila do platnos   v novembri 2014 a obchodná as  DCFTA (Deep and Comprehensive Free 
Trade Area) vstúpila do platnos   1. januára 2016. 

10 Partnership and Coopera  on Agreement between the European Communi  es and Their Member 
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PCA stanovila rámec pre pravidelný poli  cký dialóg medzi EÚ a Ukrajinou, vrá-
tane konania pravidelných ro ných summitov na najvyššej úrovni, podmienky 
pre podporu vzájomného obchodu, inves  cií a rozvoja spolupráce v ekonomic-
kej, sociálnej,  nan nej, technologickej a kultúrnej oblas  . V dohode sa obidve 
strany zaviazali k postupnej harmonizácii legisla  vy s cie om preh bi  ekonomic-
kú spoluprácu, podpori  demokra  ckú konsolidáciu Ukrajiny a jej transformáciu 
na trhovú ekonomiku. Vo vzájomnom obchode s tovarmi (PCA, as  III) sa obidve 
strany prihlásili k v tom ase platným ustanoveniam GATT o „priaznivom obchod-
nom režime“ („most-favoured-na  on treatment“) s podmienkou, že sa za nú plne 
uplat ova  až po pristúpení Ukrajiny ku GATT, resp. dosiahnu  u lenstva Ukrajiny 
vo Svetovej obchodnej organizácii (WTO).11 PCA neobsahovala cie  vytvorenia zóny 
vo ného obchodu alebo colnej únie medzi EÚ a Ukrajinou. Obidve strany sa v PCA 
dohodli, že obchod s výrobkami z ocele, tex  lu a jadrovými materiálmi budú regu-
lova  osobitné dohody. EÚ i Ukrajina si zárove  vyhradili právo uplatni  obmedze-
nia vo vzájomnom obchode s tovarmi a službami v približne desia  ch oblas  ach, 
vrátane obchodovania s po nohospodárskymi produktmi.12 PCA zárove  stanovila 
podmienky týkajúce sa podnikania a inves  cií subjektov z EÚ v Ukrajine a naopak, 
vrátane pohybu pracovnej sily, kapitálu, ochrany autorských práv a spravodlivej 
hospodárskej sú aže. Ukrajina sa v PCA prihlásila k postupnému približovaniu svo-
jej legisla  vy vo vyššie uvedených oblas  ach k legisla  ve EÚ.13

PCA bola svojim spôsobom „dohodou o budúcej integra nej dohode“, sama 
o sebe ešte neotvorila Ukrajine prístup k jednotnému trhu EÚ, ani k jej jednotli-
vým sektorovým poli  kám. Bolo však dôležité, že PCA: 

States, and Ukraine. EUR-Lex. Access to European Union Law: h  p://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1472894354726&uri=CELEX:22011A0121(01) (prístup 3.9. 2016). PCA bola 
podpísaná s platnos ou na obdobie 10 rokov (t.j. od ra   kácie v roku 1998 do roku 2008) s tým, že 
po uplynu   10 rokov sa jej platnos  automa  cky predlžuje na alší rok, za predpokladu, že ani jedna 
zo zmluvných strán nepristúpi k jej vypovedaniu. 

11 Svetová obchodná organizácia (WTO) vznikla v roku 1995 ako výsledok Uruguajského kola 
rokovaní v rámci Všeobecnej dohody o clách a obchode (General Agreement on Tari  s and Trade 
- GATT). GATT fungovala od roku 1948 ako medzinárodná konferencia, ktorej hlavným cie om bola 
zjednotenie pravidiel pre obchod s tovarom medzi zmluvnými lenskými krajinami a liberalizácia 
obchodu medzi nimi. WTO ako stála organizácia prebrala agendu GATT a doplnila do nej aj 
stanovovanie pravidiel pre obchod so službami a duševným vlastníctvom. WTO má v sú asnos   153 
lenských krajín, ktoré sa podie ajú 98 % na celkovom medzinárodnom obchode vo svete. Ukrajina 

sa stala 152. lenskou krajinou WTO v roku 2008. Pozri – World Trade Organiza  on, h  p://www.
wto.org/ (prístup 3.9. 2016). 

12 EÚ si v PCA vyhradila právo uplatni  obmedzenia v obchode s Ukrajinou v oblas   ažby 
a obchodu s nerastnými surovinami, rybolove, obchode s nehnute nos ami, audiovizálnymi 
a telekomunika nými službami, po nohospodárskymi produktmi a pod. Na strane druhej, Ukrajina 
si, vyhradila obmedzenia v oblas    nan ných služieb (bankovníctvo, pois ovníctvo), nadobúdanie 
a vlastníctvo pôdy, historických budov a pamätníkov, v oblas   rybolovu, po nohospodárstva, 
komer ného prenájmu štátneho majetku, telekomunikácií, médií, služieb v oblas   zdravotníctva, 
vzdelávania a poskytovania právnych služieb s výnimkou podnikate ského poradenstva, a pod. 
Tamže, s. 7-8 (Title III); s. 35 (Annex IV); s. 36-37 (Annex V).

13 Tamže, s. 9-13 (Title IV).
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1) inš  tucionalizovala pravidelný a štruktúrovaný poli  cký i expertný dialóg me-
dzi EÚ a Ukrajinou, vrátane o podmienkach a možnos  ach budúceho pristúpe-
nia Ukrajiny k integrovanému priestoru únie; 

2) EÚ sa zaviazala, že spoluprácu s Ukrajinou preh bi, za predpokladu, že Ukrajina 
bude nap a  v praxi demokra  cké princípy, dodržiava  udské práva a splní 
podmienky pre lenstvo v WTO; 

3) prostredníctvom PCA sa Ukrajina zaviazala, že bude postupne harmonizova  
svoju legisla  vu s EÚ v oblas  ach, týkajúcich sa fungovania jednotného prie-
storu vo ného pohybu tovaru, služieb, kapitálu a osôb v rámci EÚ; 

4) PCA ustanovila právny rámec pre za a  e poskytovania technickej pomoci EÚ 
Ukrajine v jej transformácii na demokra  ckú krajinu s trhovou ekonomikou. 

Všetky ostatné bilaterálne zmluvy EÚ s Ukrajinou uzavreté v období 1994-2014, 
vrátane zmlúv o obchode s jadrovými materiálmi, výrobkami z tex  lu a ocele, spo-
lupráci v oblas   ochrany životného prostredia, mierového využívania jadrových 
technológií a pod. boli výsledkom nap ania PCA od nadobudnu  a jej ú innos   
v roku 1998. 

K prelomovým zmenám vo vz ahoch medzi EÚ a Ukrajinou došlo po roku 2004. 
Prí inou bol vývin v rámci EÚ po „ve kom rozšírení“ v roku 2004 i poli  cké zmeny 
v Ukrajine po prezidentských vo bách v jeseni 2004. Sú asne s rozšírením o 10 
nových lenských krajín v roku 2004, vrátane Slovenska, EÚ sa rozhodla ponúk-
nu  v rámci Európskej poli  ky susedstva (ENP - European Neighbourhood Policy) 
novým susedom, vrátane Ukrajiny, perspek  vu ich zapojenia do integrované-
ho priestoru štyroch základných slobôd za predpokladu, že budú harmonizova  
svoje národné legisla  vy s legisla  vou EÚ. Zárove , v súvislos   s blížiacim sa 
ukon ením desa ro ného obdobia platnos   PCA (v roku 2008), Ukrajina i alšie 
krajiny ENP boli vyzvané, aby ukon ili pristúpenie k WTO, o by umožnilo za a  
rokovania o nových rámcových dohodách s EÚ, ktoré by obsahovali i liberalizá-
ciu obchodu.14 K významným zmenám v roku 2004 došlo i na strane Ukrajiny 
po udalos  ach tzv. pomaran ovej revolúcie sprevádzajúcej prezidentské vo by 
v Ukrajine na konci roku 2004. Nový ukrajinský prezident Viktor Juš enko i vláda 
vedená Júliou Tymošenko deklarovali dosiahnu  e lenstva v EÚ za prioritu za-
hrani nej poli  ky Ukrajiny.15

14 Pozri Wider Europe – Neighbourhood: A New Framework for Rela  ons with Our Eastern and 
Southern Neighbours, Brussels: Commission of the European Communi  es, March 11, 2003, 
h  p://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com03_104_en.pdf (prístup 3.9. 2016). alšie plánovacie 
dokumenty EÚ týkajúce sa ENP pozri – European External Ac  on Service. European Neighbourhood 
Policy. Documents. Strategy papers, h  p://eeas.europa.eu/enp/documents/strategy-papers/
index_en.htm (prístup 3.9. 2016). 

15 Analýzu poli  ckých predpokladov pre zintenzívnenie procesu európskej integrácie Ukrajiny po 
„pomaran ovej revolúcii“ v roku 2004 pozri - Gromadzki, G., Sushko, O., Vahl, M., Wolczuk, K., and 
Wolczuk, R.: Ukraine and the EU a  er the Orange Revolu  on. Brussels: CEPS Policy Briefs No. 60, 1 
December 2004.
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Hlavným poli  ckým nástrojom ENP sa stal Ak ný plán (AP - Ac  on Plan), ktorého 
cie om bolo pomôc  krajinám ENP harmonizova  legisla  vu s EÚ. Išlo o poli  cký 
dokument (nie záväzný zmluvný dokument), ktorý spolo ne dohodli EÚ a vláda 
príslušnej krajiny ENP ako spolo ný program komplexných reforiem s cie om pri-
blíženia krajiny ENP k štandardom a normám EÚ, zvy ajne na obdobie troch rokov. 
EÚ ponúkla Ak né plány iba tým krajinám východného susedstva, ktoré mali s EÚ 
uzavreté PCA. Ak ný plán s Ukrajinou bol dohodnutý 21. februára 2005. Obsaho-
val 14 priorít a 71 cie ov, ktoré mala Ukrajina implementova  v rokoch 2005-2007 
v rámci 6 sektorových oblas  : poli  cký dialóg a reforma poli  ckého systému; hos-
podárske a sociálne reformy, vrátane regionálneho rozvoja; obchod, trh a refor-
ma regula ného rámca; spolupráca v jus  cii a vnútorných záležitos  ach; doprava, 
energe  ka, informa ná spolo nos  a životné prostredie; kontakty medzi u mi.16 
V uvedenom trojro nom období (2005-2007) vláda Ukrajiny pri implementovaní 
AP uskuto nila viac než 400 konkrétnych reformných opatrení v oblas   harmoni-
zácie s legisla  vou EÚ.17

Reformné úsilie Ukrajiny, podporené EÚ poli  cky i prostredníctvom technickej 
pomoci, viedlo k trom významným mí nikom v integra nom procese Ukrajiny v ro-
koch 2007 a 2008: 
1) v roku 2007 za ali rokovania medzi EÚ a Ukrajinou o tzv. Dohode o posilne-

nej spolupráci (Enhanced Coopera  on Agreement - ECA), ktorá mala nahra-
di  starú PCA a plne zodpoveda  ambíciám ENP, t.j. docieli  plnú harmonizáciu 
ukrajinskej legisla  vy s EÚ na strane jednej, a umožni  pristúpenie Ukrajiny 
k jednotnému priestoru štyroch slobôd EÚ na strane druhej; 

2) v roku 2007 Ukrajina a EÚ podpísali dve k ú ové dohody v oblas   liberalizácie 
podmienok pre vo ný pohyb osôb: dohodu o spolupráci v boji s nelegálnou 
migráciou a readmisii osôb a dohodu o u ah ení vydávania schengenských víz 
pre ob anov Ukrajiny.18 

3) v roku 2008 Ukrajina dosiahla lenstvo v WTO, o umožnilo, aby sa násled-
ne za ali rokovania o liberalizácii obchodu s EÚ, ako paralelná sú as  rokovaní 
o sektorových kapitolách ECA (v rovnakom roku sa obidve strany dohodli na 
zmene názvu budúcej dohody na „asocia ná dohoda“);19 

16 EU/Ukraine Ac  on Plan, h  p://ec.europa.eu/world/enp/pdf/ac  on_plans/ukraine_enp_ap_  nal_
en.pdf (prístup 3.9.2016).

17 Analýzu plnenia cie ov Ak ného plánu vládou Ukrajiny v prvom trojro nom období, pozri – 
Duleba, A., Najšlová, L., Ben , V., Bil ík, V., The Reform of the European Neighbourhood Policy. 
Tools, Ins  tu  ons, and a Regional Dimension. Bra  slava: Research Center of the Slovak Foreign 
Policy Associa  on, 2008. Dostupné na internete: h  p://www.sfpa.sk/sk/publikacie/monogra  e-a-
zborniky/?nrok=2008 (prístup 3.9. 2016).

18 EUR-Lex. Access to European Union Law, citovaný zdroj. 
19 Ukrajina sa stala 152. lenom WTO 16. mája 2008 na základe rozhodnu  a Generálnej rady WTO 

z d a 5. februára 2008, ktoré konštatovalo, že Ukrajina splnila podmienky lenstva v WTO. Pozri 
Member Informa  on. Ukraine and the WTO, h  p://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/
ukraine_e.htm (prístup 15. 9. 2013).
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Vyššie uvedené tri skuto nos   predstavovali zlomové mí niky pre európsky in-
tegra ný proces Ukrajiny od nadobudnu  a štátnej suverenity v roku 1992. Zna-
menali zásadné kroky smerom k pristúpeniu Ukrajiny k integrovanému priestoru 
štyroch základných slobôd EÚ a postupnému odbúraniu „rozde ujúcich“ funkcií 
slovensko-ukrajinskej hranice ako vonkajšej hranice EÚ.

Dve súbežné zahrani nopoli  cké udalos   v roku 2008 viedli k sformovaniu kon-
senzu v rámci EÚ o preh bení integra nej ponuky krajinám východného susedstva: 
1) inicia  va na vytvorenie Únie pre Stredomorie, ktorá ponúkla rozšírený program 

spolupráce EÚ s krajinami južného susedstva, a ktorú presadil bývalý francúzsky 
prezident Nicolas Sarkozy po as predsedníctva Francúzska v Rade EÚ v druhej 
polovici roku 2008, vyvolala reakciu iných lenských krajín, predovšetkým zo 
severnej a strednej Európy. Na ich podnet EÚ dospela ku konsenzu, že pokia  
sa má rozšíri  spolupráca s južnými susedmi, musí sa rozšíri  i spolupráca s vý-
chodnými susedmi. Výsledkom bolo sformulovanie novej ponuky spolupráce 
pre Ukrajinu a alších pä  krajín bývalého ZSSR (Azerbajdžan, Arménsko, Bie-
lorusko, Gruzínsko a Moldavsko) v podobe Východného partnerstva (VP). Ide-
ový zámer pre vznik VP bol prvýkrát predstavený ako spolo ná inicia  va Po ska 
a Švédska na rokovaní Rady EÚ pre všeobecné záležitos   a vonkajšie vz ahy 
v Bruseli 26. mája 2008.20 Návrh vychádzal z tézy o potrebe posilni  „európsku 
ponuku“ pre východných susedov Únie na báze ENP, avšak, zárove  o ponuku, 
ktorá by šla nad rámec existujúcej praxe a nástrojov poli  ky susedstva; 

2) vojenský zásah Ruska pro   Gruzínsku v auguste 2008 vyvolal rozhodnú reakciu 
EÚ, ktorá bola predmetom rokovania mimoriadneho summit EÚ 1. septembra 
2013. Jedným zo záverov summitu lídrov lenských krajín EÚ bola výzva adre-
sovaná Európskej komisii, aby v decembri 2008 predstavila návrh Východného 
partnerstva, ke že po kon  ikte je „nevyhnutné viac než kedyko vek predtým 
podpori  regionálnu spoluprácu v celom regióne východnej Európy a posilni  
vz ahy krajín regiónu s EÚ“.21 

Európska komisia predložila programový návrh VP na schválenie Európskemu 
parlamentu a Rade 3. decembra 2008.22 Nová ponuka krajinám VP zo strany EÚ 
obsahuje nasledujúce hlavné body: 
1) postupné dosiahnu  e bezvízového režimu medzi EÚ a krajinami VP; 
2) vytvorenie zóny vo ného obchodu prostredníctvom uzavre  a „hlbokých 

a komplexných dohôd o liberalizácii obchodu“ (Deep and Comprehensive Free 
Trade Area - DCFTA); 

3) posilnenie sektorových reforiem v krajinách VP v súlade s európskym acquis; 

20 Eastern Partnership. Polish-Swedish Proposal, 23 May 2008.
21 Presidency Conclusions. Extraordinary European Council, Brussels, 1 September 2008. Brussels: 

Council of the European Union, 6 October 2008, 12594/2/08.
22 Eastern Partnership. Communica  on from the Commission to the European Parliament and the 

Council. Commission of the European Communi  es, Brussels, 3.12.2008, COM(2008) 823  nal. 
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4) príprava Ak ných plánov novej generácie, ktoré by ešte silnejšie previazali re-
formný proces v krajinách VP s ich integráciou s EÚ; 

5) uzavre  e nových asocia ných dohôd obsahujúcich obchodné as  , ktoré by išli 
nad rámec tradi ných FTA dohôd s tre  mi krajinami a znamenali ekonomickú 
integráciu východných susedov, tzv. hlboké a komplexné dohody o vo nom ob-
chode (DCFTA – Deep and Comprehensive Free Trade Area) s cie om nahradi  
PCA dohody; 

6) možnos  krajín VP pristúpi  k sektorovým komunitárnym programom EÚ 
a prostredníctvom nich docieli  integráciu s EÚ v príslušných sektoroch; 

7) zvýšenie adresnos    nan nej pomoci EÚ v závislos   od pokroku VP krajín pri 
realizácii reforiem a harmonizácii s európskou legisla  vou; 

8) dôsledné dodržiavanie diferencovaného prístupu EÚ k partnerským krajinám 
na základe vyhodnotenia ich pokroku a poli  ckej vôle realizova  reformy.23 

Ustanovujúci summit lenských krajín EÚ a šies  ch krajín VP sa uskuto nil po as 
predsedníctva eskej republiky v Rade EÚ v Prahe 7. mája 2009.24 

1.4. Asocia ná dohoda Ukrajiny s EÚ 
Hlavnou sú as ou ponuky EÚ v rámci VP bola možnos  partnerských krajín uzav-

rie  s EÚ asocia né dohody, obsahujúce dohody o zóne vo ného obchodu (AA/
DCFTA). Napriek tomu, že rokovania o poli  ckej a sektorovej as   asocia ných 
dohôd a rokovania o DCFTA sa v prípade krajín VP viedli individuálne s každou 
krajinou a paralelne, zlú enie sektorových reforiem s otváraním jednotného trhu 
v rámci jednej komplexnej dohody robí z AA/DCFTA výnimo ný integra ný typ do-
hody v doterajšej zmluvnej praxi EÚ, ktorý je porovnate ný iba s typom dohody 
EEA (Nórsko, Island, Lichtenštajnsko). V prípade uzavre  a a implementácie týchto 
dohôd, krajiny VP sa stanú sú as ou jednotného trhu EÚ, vrátane trhov krajín, 
ktoré majú s EÚ uzavreté EEA dohody, dohodu o colnej únii (Turecko) a takisto 
vybraných sektorov trhu Švaj iarska, ktoré má s EÚ uzavreté príslušné bilaterálne 
sektorové dohody. Zárove , asocia né dohody s DCFTA vyžadujú vysokú mieru ap-
roximácie legisla  vy partnerských krajín s ekonomickou a obchodnou legisla  vou 
EÚ, ktorá predstavuje zruba 85 % celej legisla  vy EÚ. Pod a vyjadrení zástupcov 
Európskej komisie, asocia né dohody ponúknuté krajinám VP sú z h adiska prebe-
rania európskej legisla  vy a prístupu k jednotnému trhu iden  cké dohodám EEA.25 

23 Tamže, s. 1.
24 Joint Declara  on of the Prague Eastern Partnership Summit, Prague 7 May 2009. Council of the 

European Union, Brussels, 7 May 2009, 8435/09. 
25 Rozhovory autora so zástupcami Európskej komisie, ktorí boli lenmi vyjednávaceho  mu EÚ 

pri rokovaniach s Ukrajinou o asocia nej dohode a DCFTA. Rozhovory sa uskuto nili v Bruseli 
v decembri 2012. Viac pozri – Duleba, A., Ben , V., Bil ík, V.: Policy Impact of the Eastern Partnership 
on Ukraine. Trade, energy, and visa dialogue. Bra  slava: Research Center of the Slovak Foreign 
Policy Associa  on, 2012.
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Inými slovami, podpis a ra   kácia asocia ných dohôd, a samozrejme, ich imple-
mentácia krajinami VP v praxi budú znamena  de facto ich ekonomickú integráciu 
s EÚ, t.j. budú znamena  plný prístup krajín VP k integrovanému priestoru vo ného 
pohybu tovaru, služieb a kapitálu v rámci integrovaného priestoru EÚ.26 

Ukrajina ako prvá z krajín VP ukon ila rokovania o sektorovej as   asocia nej 
dohody s EÚ. Rokovania za ali v roku 2007 (pôvodne ešte ako rokovania o ECA 
– Enhanced Coopera  on Agreement, od roku 2008 po spustení inicia  vy VP boli 
pretransformované na rokovania o AA) a boli ukon ené v októbri 2009. Osobitné 
rokovania o DCFTA za ali v roku 2008, hne  po vstupe Ukrajiny do WTO, a boli 
ukon ené v októbri 2011. V marci 2012 bola inicializovaná (parafovaná) sektorová 
as  AA dohody s Ukrajinou a v júli 2012 as  dohody o DCFTA (overený o  ciálny 

preklad do všetkých jazykov lenských krajín EÚ a Ukrajiny, vrátane overenia iden-
 ckého významu použitej terminológie vo všetkých jazykoch EÚ a v ukrajinskom 

jazyku). 
Od júla 2012 bola dohoda pripravená na podpis a následne na ra   ka ný proces 

v Ukrajine a lenských krajinách EÚ. Jej podpis bol o akávaný na Vilniuskom sum-
mite ENP v novembri 2013. Vtedajší ukrajinský prezident Viktor Janukovy  sa však 
rozhodol pod nátlakom Ruska dohodu nepodpísa . Jeho rozhodnu  e vyvolalo ma-
sové protesty, ktoré viedli k zásadným poli  ckým zmenám v Ukrajine a zárove  vy-
ús  li do vojenskej agresie Ruska, ktoré vo februári 2014 anektovalo Krym a za alo 
vojensky podporova  separa  stov na Donbase. Napriek pokra ujúcemu vojenské-
mu kon  iktu na východe Ukrajiny, nové poli  cké vedenie Ukrajiny (prezident Petro 
Porošenko zvolený v máji 2014 i nová vláda vedená Arsenijom Jace ukom, ktorá 
potvrdila svoj poli  cký mandát v parlamentných vo bách v októbri 2014) pristúpili 
k podpisu asocia nej dohody s EÚ.27 Poli  cká as  asocia nej dohody je provizórne 
uplat ovaná, t.j. nadobudla prechodnú platnos  1. novembra 2014 a jej obchodná 
as  (DCFTA) 1. januára 2016. Plnú platnos  nadobudne dohoda až po ukon ení 

ra   ka ného procesu.28 

26 Pozri napr. Van der Loo, G., Van Elsuwege, P., Petrov, R.: The EU-Ukraine Associa  on Agreement: 
Assessment of an Innova  ve Legal Instrument. European University Ins  tute, Department of Law. 
EUI Working Paper LAW 2014/09.

27 Analýzu udalos   sprevádzajúcu podpisovanie asocia nej dohody, revolu ných udalos   na Ukrajine 
na prelome rokov 2013/2014, ktoré vyús  li do rusko-ukrajinského vojenského kon  iktu a krízy vo 
vz ahoch medzi EÚ a Ruskom, pozri napr. Pridham, G.: EU-Ukraine Rela  ons and the Crisis with 
Russia, 2013-2014. The Interna  onal Spectator, Vol. 49, 2014, s. 53-61. 

28 Aby dohoda nadobudla plnú platnos , musia ju ra   kova  všetky lenské krajiny EÚ v súlade 
s vlastnou národnou legisla  vou, Európsky parlament a parlament Ukrajiny. Európska legisla  va 
umož uje provizórne uplat ovanie dohôd s tre  mi krajinami už po as priebehu ra   ka ného 
procesu v lenských krajinách za predpokladu, že príslušnú dohodu ra   kuje Európsky parlament. 
Európsky parlament ra   koval asocia nú dohodu Ukrajiny simultánne s Verchovnou radou 
Ukrajiny 16. septembra 2014. Po as dvoch rokov - k za iatku septembra 2016 - dohodu ra   kovali 
všetky lenské krajiny EÚ s výnimkou Holandska. Zdržanie ra   kácie dohody v Holandsku je 
spôsobené výsledkami referenda, ktoré sa konalo v apríli 2016. Na referende sa zú astnilo 32,28 
% právoplatných voli ov, pri om 61 % z nich sa vyslovilo pro   ra   kácii dohody. Napriek tomu, 
že referendum malo iba odporú ací charakter, holandská vláda sa rozhodla pozastavi  ra   káciu 
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Dohoda pozostáva z preambuly, 7 hlavných as   (všeobecné princípy; poli  cký 
dialóg; spravodlivos , sloboda a bezpe nos ; DCFTA (obsahuje 15 kapitol); hospo-
dárska a sektorová spolupráca (obsahuje 28 kapitol);  nan ná spolupráca; inš  -
tucionálne záležitos  ), 43 príloh (zoznamy európskej legisla  vy spolu s uvedením 
prechodných období a termínmi pre ich aproximáciu) a troch protokolov (spolu 
viac ako 1200 strán textu). Dohoda má symetrický charakter, t. zn. Ukrajina bude 
získava  prístup k jednotlivým segmentom európskeho trhu v miere aproximácie 
vlastnej legisla  vy a reformovania inš  túcií v súlade s ustanoveniami dohody. Jed-
notlivé kapitoly predpokladajú zav šenie aproxima ného procesu v priebehu 5 – 
10 rokov.29 

Z h adiska aproximácie s európskou legisla  vou sa asocia ná dohoda Ukrajiny 
svojim rozsahom príliš nelíši od štruktúry prístupových zmlúv s EÚ (najnovšie 
napr. prístupovej zmluvy s Chorvátskom, ktoré sa 1. júla 2013 stalo 28. lenom 
EÚ) a je – ako sme už spomínali - prak  cky iden  cká s dohodami typu EEA. Roz-
diel medzi lenskými krajinami EÚ a krajinami s implementovanými asocia nými 
dohodami ponúknutými v rámci VP bude pozostáva  v dvoch základných skuto -
nos  ach: 
1) krajiny VP s AA/DCFTA nebudú spolurozhodova  pri prijímaní novej legisla  vy 

EÚ, ktorá bude záväzná pre všetky strany, ktoré majú prístup k jednotnému 
trhu, pretože nebudú (ešte) poli  ckými lenmi EÚ; 

2) krajiny VP budú prebera  iba zhruba o 15 % menej novej európskej legisla  vy 
než terajšie lenské krajiny EÚ. 

Úplná a úspešná implementácia AA/DCFTA bude pre Ukrajinu znamena : 
1) dokon enie post-sovietskej modernizácie krajiny pod a európskeho mode-

lu a jej transformáciu na modernú európsku krajinu porovnate nú so sú-
asnými lenskými krajinami EÚ z h adiska platnej legislatívy a fungovania 

inštitúcií; 
2) Ukrajina sa stane krajinou pripravenou inš  tucionálne i ekonomicky na plno-

hodnotné lenstvo v EÚ. Po implementácii AA/DCFTA, vstup Ukrajiny do EÚ 
bude už len otázkou poli  ckého rozhodnu  a lenských krajín EÚ a, samozrej-

dohody až do zvolenia nového parlamentu. Parlamentné vo by v Holandsku by sa mali uskuto ni  
najneskôr 17. marca 2017. V každom prípade, existuje predpoklad, že pre priechodnos  ra   kácie 
dohody v novom holandskom parlamente, vláda, ktorá vzíde z volieb v marci 2017, bude chcie  
vyjedna  výnimky uplat ovania dohody v Holandsku. Holandská strana za  a  nesformulovala 
konkrétne požiadavky, o ktorých by chcela rokova  s Európskou komisiou i Ukrajinou. Rokovania 
sa za nú najskôr po zostavení novej holandskej vlády po vo bách v marci 2017, o bude v každom 
prípade znamena  pred ženie provizórnej, resp. prechodnej platnos   asocia nej dohody Ukrajiny 
s EÚ. 

29 Plný text dohody spolu s alšími informa nými materiálmi pozri na stránke European Union 
External Ac  on Service: h  p://eeas.europa.eu/top_stories/2012/140912_ukraine_en.htm (prístup 
3.9. 2016). Najdlhšie prechodné obdobie sa týka obchodnej as   dohody, pod a ktorého, Ukrajina 
má právo prijíma  ochranné opatrenia na dovoz automobilov z EÚ po as 15 rokov od nadobudnu  a 
ú innos   dohody.
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me, poli  ckej vôle Ukrajiny splni  i poli  cké (kodanské) kritéria na lenstvo 
v EÚ.30 

Na rozdiel od asocia ných dohôd, ktoré EÚ ponúkla bývalým komunis  ckým kra-
jinám strednej Európy na za iatku 90. rokov minulého storo ia, AA/DCFTA v rám-
ci VP obsahuje i aproximáciu so schengenským a energe  ckým acquis s cie om 
dosiahnu  zrušenie vízového režimu a postupnú integráciu krajín VP do formu-
júceho sa jednotného energe  ckého trhu EÚ. Inými slovami, zmluvný rámec EÚ 
s krajinami je nastavený  exibilne a umož uje partnerským krajinám dosiahnu  
progres v ich integrácii do jednotného priestoru únie prostredníctvom uzavre  a 
bilaterálnych dohôd v dvoch sektorových poli  kách – vízový dialóg a energe  ka. 
V týchto dvoch sektoroch sa spolo ný priestor EÚ môže otvori  krajinám skôr než 
implementujú všetky ustanovenia z asocia ných dohôd.

Výnimo nos  prístupu EÚ v rámci VP je daná tým, že vo vz ahoch s krajinami VP 
kombinuje dva modely zmluvnej praxe s vonkajšími partnermi, ktoré majú mož-
nos  získa  prístup k vnútornému priestoru EÚ alebo jeho as  am: model kom-
plexnej dohody (model prístupovej zmluvy kde pla   princíp „všetko alebo ni “ 
alebo model EEA zmluvy kde pla   princíp „takmer všetko alebo ni “) a bilaterálne 
sektorové dohody (model sektorových zmluvných vz ahov so Švaj iarskom, t.j. – 
integrácia v rámci jedného konkrétneho sektoru na základe aproximácie s acquis 
príslušného sektoru a bilaterálnej sektorovej dohody. Inými slovami, v prípade 
úspešného naplnenia programov spolupráce v oblas   vízového dialógu a Energe-
 ckého komunitárneho programu, Ukrajina môže dosiahnu  zrušenie vízového re-

žimu s EÚ a sta  sa sú as ou energe  ckého trhu EÚ ešte predtým, než sa jej podarí 
implementova  celý komplex acquis obsiahnutý v asocia nej dohode s EÚ.

Vízový dialóg medzi EÚ a Ukrajinou sa za al v roku 2008. V júni 2009 sa obidve 
strany dohodli na Ak nom pláne pre liberalizáciu vízového režimu, ktorý predpo-
kladá dosiahnu  e zrušenia víz pre ob anov Ukrajiny pri ich cestách do EÚ na zá-
klade aproximácie Ukrajiny so schengenským acquis. Európska komisia a Európ-

30 SR podpísala asocia nú dohodu s EÚ v októbri 1993 a lenom EÚ sa stala v máji 2004, t.j. v prípade 
SR obdobie medzi podpisom asocia nej dohody a nadobudnu  m plného lenstva v únii trvalo 11 
rokov. Je pravda, že asocia né dohody, ktoré Európske spolo enstvá (EÚ od roku 1993) ponúkli 
bývalým komunis  ckým krajinám strednej Európy, obsahovali prís ub budúceho lenstva v únii, 
za  a  o AA/DCFTA ponúknuté v rámci VP tento prís ub neobsahujú. Ni  to však nemení na 
skuto nos  , že podstata asocia ných dohôd SR i Ukrajiny je rovnaká – modernizácia pod a modelu 
EÚ prostredníctvom umožnenia prístupu k integrovanému priestoru únie na základe aproximácie 
s európskou legisla  vou. Uplat ovanie asocia nej dohody SR od roku 1993 viedlo k: 1) postupnej 
harmonizácii SR s legisla  vou EÚ a príprave SR na prístupové rokovania s EÚ, ktoré za ali v roku 
1999 po splnení poli  ckých kodanských kritérií; 2) reforme a demokra  zácii verejných inš  túcií 
zdedených z bývalého komunis  ckého režimu, vrátane reformy podnikate ského prostredia 
a fungovania jus  cie; 3) a nakoniec, viedlo k tomu, že už v druhej polovici 90. rokov minulého 
storo ia, podiel krajín EÚ na zahrani nom obchode SR dosiahol takmer 90 %. Analýzu vplyvu 
asocia ných dohôd R, Po ska, Ma arska a SR na vývin ich zahrani ného obchodu v 90. rokoch 
pozri napr. – Caporale, G.M., Rault, Ch., Sova, R., Sova, A.: On the bilateral trade e  ects of free trade 
agreements between the EU-15 and the CEEC-4. In: Review of World Economics, 149. Kiel Ins  tute, 
2009, s. 189-206. 
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ska služba pre vonkajšiu innos  zverejnili prvú hodno  acu správu o plnení cie ov 
Ak ného plánu s Ukrajinou v roku 2011. Za  a  posledná šiesta hodno  aca správa 
bola zverejnená v decembri 2015. Správa konštatuje, že Ukrajina splnila všetky 
požiadavky stanovené ak ným plánom a je pripravená na bezvízový režim s EÚ.31 

Podobný integra ný proces prebieha v sektore energe  ky. 1. februára 2011 
Ukrajina pristúpila k Zmluve o energe  ckom spolo enstve EÚ (Energy Community 
Treaty). V prístupovom protokole sa Ukrajina zaviazala implementova  európsku 
legisla  vu v sektore energe  ke na úrovni druhého legisla  vneho balí ka, ktorý 
predpokladá zásadné reformy ukrajinskej energe  ky, vrátane liberalizácie vnú-
torného trhu so zemným plynom a elektrickou energiou, zriadenie nezávislého 
regula ného úradu a demonopolizáciu sektoru. I v tejto oblas   Ukrajina elí ne-
ahkým výzvam, ktoré si vyžadujú ne ahké reformy a harmonizáciu s európskou 

legisla  vou.32 

1.5. Význam asocia nej dohody pre slovensko-ukrajinskú cezhrani nú 
spoluprácu

Z h adiska rozvoja cezhrani nej spolupráce medzi SR a Ukrajinou, v sektorovej 
spolupráci medzi Ukrajinou a EÚ je dôležitý najmä progres Ukrajiny vo vízovom 
dialógu a dosiahnu  e jeho kone ného cie a, t.j. zrušenia vízovej povinnos   pre ob-
anov Ukrajiny pri cestovaní do EÚ, vrátane SR. Dosiahnu  e tohto cie a bude zna-

mena  integráciu Ukrajiny do vnútorného priestoru únie v oblas   vo ného pohybu 
osôb. Implementácia celého komplexu acquis obsiahnutého v asocia nej dohode 
bude zasa znamena  integráciu Ukrajiny do vnútorného priestoru EÚ v oblas   vo -
ného pohybu tovaru, služieb a kapitálu. Zrušenie vízového režimu a ekonomická 
integrácia Ukrajiny s EÚ budú znamena  zásadnú zmenu charakteru hranice medzi 
SR a Ukrajinou ako vonkajšej hranice EÚ. Hrani né i colné kontroly síce zostanú, 
avšak, zásadným spôsobom sa zmení charakter hranice z h adiska jej priepustnos   
a prístupu ob anov Ukrajiny, vrátane podnikate ských subjektov, k priestoru EÚ. 
Cestovanie bez víz a obchodovanie bez tarifných a netarifných opatrení prispe-
je k oživeniu hospodárskeho rastu prihrani ných regiónov na obidvoch stranách 
slovensko-ukrajinskej hranice. Implementácia asocia nej dohody prispeje k har-
monizácii legisla  vneho, administra  vneho i a podnikate ského prostredia medzi 
SR a Ukrajinou, a v neposlednej miere, prispeje k oživeniu hospodárskeho rozvoja 

31 Hodno  ace správy Európskej komisie o plnení úloh z ak ného plánu pre liberalizáciu vízového 
režimu medzi EÚ a Ukrajinou pozri – European Commisson, Migra  on and Home A  airs: h  p://
ec.europa.eu/dgs/home-a  airs/what-we-do/policies/interna  onal-a  airs/eastern-partnership/visa-
liberalisa  on-moldova-ukraine-and-georgia/index_en.htm (prístup 3.9.2016). Analýzu pozri Duleba, 
A., Ben , V., Bil ík, V.: Policy Impact of the Eastern Partnership on Ukraine. Trade, energy, and visa 
dialogue. Bra  slava: Research Center of the Slovak Foreign Policy Associa  on, 2012, s. 60-71. 

32 Pozri – Protocol concerning the Accession of Ukraine to the Treaty Establishing Energy Community, 
h  p://www.energy-community.org/pls/portal/docs/728177.PDF (prístup 3.9. 2016). Analýzu pozri 
- Duleba, A., Ben , V., Bil ík, V.: Policy Impact of the Eastern Partnership on Ukraine. Trade, energy, 
and visa dialogue, c. d., s. 44-59. 
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regiónov na obidvoch stranách hranice. Takéto o akávanie opráv ujú skúsenos   
z dopadu asocia ných dohôd krajín V4 na hospodársky rozvoj ich prihrani ných 
regiónov na hraniciach Nemecka a Rakúska za posledných 20 rokov. 

Asocia né dohody Po ska, R, Ma arska a Slovenska s EÚ zo za iatku 90. rokov 
minulého storo ia, ktoré zah ali liberalizáciu obchodu s EÚ, spôsobili po as uply-
nulých dvoch dekád dynamický rozvoj regiónov na hraniciach Nemecka s Po skom 
a R, a hraniciach Rakúska s R, SR a Ma arskom. Výskum dopadov rozšírenia 
EÚ-15, vrátane dopadov liberalizácie obchodu na základe asocia ných zmlúv, na 
rozvoj regiónov na bývalej vonkajšej hranici EÚ pred rozšírením EÚ-15 na EÚ-25 
v roku 2004, jednozna ne dokazuje, že najvä šími „ví azmi“ integra ného procesu 
krajín V4 s EÚ z h adiska regionálneho rozvoja sa stali prihrani né regióny krajín V4 
na hraniciach bývalej EÚ-15, rovnako ako i nemecké a rakúske regióny na druhej 
strane hranice. V porovnaní s inými regiónmi v krajinách V4, regióny situované na 
hraniciach s Nemeckom a Rakúskom, za posledných 20 rokov, vykázali ove a vyššiu 
dynamiku hospodárskeho rastu než regióny situované vo vnútrozemí krajín V4. 
Zárove , tento výskum dokazuje, že lokalizácia regiónov na vonkajšej hranici EÚ je 
faktorom, ktorý prispieva k ich hospodárskej marginalizácii a zaostávaniu.33 Imple-
mentácia asocia nej dohody EÚ s Ukrajinou vytvorí porovnate né predpoklady pre 
hospodársky rozvoj a cezhrani nú spoluprácu na hraniciach Ukrajiny s EÚ, vrátane 
hranice so SR. 

Z h adiska odhadu asového horizontu o akávaného priaznivého dopadu aso-
cia nej dohody Ukrajiny s EÚ na rozvoj slovensko-ukrajinskej cezhrani nej spolu-
práce, je potrebné rozlišova  medzi podpisom asocia nej dohody, jej ra   káciou, 
nadobudnu  m ú innos   a implementáciou. Až plná implementácia asocia nej 
dohody, t.j. prebranie celého komplexu legisla  vy EÚ a ukon enie prechodných 
období na jej prevza  e a realizáciu v praxi, bude znamena  integráciu Ukrajiny do 
vnútorného priestoru štyroch slobôd EÚ. Asocia ná dohoda vychádza zo symet-
rickej logiky: vnútorný priestor EÚ sa bude Ukrajine otvára  úmerne jej pokroku 
pri aproximácii legisla  vy. Rovnako postupne a úmerne sa budú prejavova  i jej 
dopady na rozvoj slovensko-ukrajinskej cezhrani nej spolupráce. 

Vychádzajúc z existujúcej zmluvnej praxe EÚ, rovnako ako i skúsenos   krajín 
V4 z implementácie asocia ných dohôd, môžeme urobi  ve mi hrubý odhad, že 
Ukrajina bude potrebova  zhruba 10 rokov, aby plne harmonizovala s legisla  vou 

33 Pozri – Niebuhr, A.: The Impact of the EU Enlargement on European Border Regions. Hamburg 
Ins  tute of Interna  onal Economics: HWWA Discussion Paper 330/2005. Analýzu dopadov 
asocia ných zmlúv R, SR a Ma arska na rozvoj prihrani ných regiónov Rakúska pozri – Bröcker, 
J., Schneider, M.: How does Economic Development in Eastern Europe A  ect Austria’s Regions? 
A Mul  regional General Equilibrium Framework. In: Journal of Regional Science, 42, 2, May 
2002, s. 257/285. To isté dokazujú nezávisle od skúsenos   v Európe i výskumy, ktoré sa venovali 
výskumu dopadov zmluvy o vo nom obchode medzi USA, Kanadou a Mexikom z roku 1986 (NAFTA 
- North American Free Trade Area) na rozvoj prihrani ných regiónov na hraniciach USA s Kanadou 
a Mexikom. Pozri napr. - McCallum, J.: Na  onal Borders Ma  er: Canada–US Regional Trade 
Pa  erns. In American Economic Review 85, 3, 1995, s. 615–623. 
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EÚ (circa 85 % existujúcej legisla  vy EÚ) a splnila podmienky asocia nej dohody. 
D žka tohto prechodného implementa ného obdobia bude v prvom rade závisie  
od poli  ckej vôle Ukrajiny realizova  ne ahké reformy, ktoré európska legisla  va 
vyžaduje, a takisto od administra  vnych kapacít Ukrajiny zvládnu  aproximáciu, 
ale v kone nom dôsledku, i od d žky ra   ka ného procesu dohody v lenských 
krajinách EÚ, ktorý by však, predpokladajme, nemal trva  dlhšie ako 3 roky od jej 
podpisu.34 V každom prípade, plnohodnotný priaznivý dopad asocia nej dohody 
Ukrajiny s EÚ na cezhrani nú spoluprácu na slovensko-ukrajinskej hranici je možné 
o akáva  najskôr v horizonte po roku 2025. 

 

2. TRI ZÁKLADNÉ SCENÁRE 
Existujú tri základné scenáre pokra ovania európskeho integra ného procesu 

Ukrajiny v strednodobom horizonte najbližších 15 rokov v zmysle ich vplyvu na vy-
tváranie podmienok pre rozvoj cezhrani nej spolupráce na slovensko-ukrajinskej 
hranici. Tieto tri základné scenáre ozna íme pracovne ako: 1) pozi  vny scenár, 2) 
neutrálny scenár, a 3) nega  vny scenár. 

2.1. Pozi  vny scenár
Op  málna verzia pozi  vneho scenára predpokladá ukon enie ra   ka né-

ho procesu dohody tak, aby nadobudla o najskôr plnú ú innos  (najneskôr 
do konca roka 2017) a úspešnú implementáciu zo strany Ukrajiny (10 a me-
nej rokov). Dokon enie ra   ka ného procesu závisí od nového holandského 
parlamentu, ktorý bude zvolený v marci 2017, a novej holandskej vlády, ktorá 
vzíde z volieb. Holandsko je poslednou lenskou krajinou, ktorá dohodu ne-
ra   kovala po referende v apríli 2016. Predpokladom pre ra   káciu dohody 
zo strany Holandska bude dobrá poli  cká vô a novej holandskej vlády rovnako 
ako i rýchly priebeh rokovaní s Európskou komisiou, o prípadných výnimkách 
uplat ovania dohody na území Holandska. alším predpokladom pre naplnenie 
pozi  vneho scenára je úspešný priebeh plnenia dohody zo strany Ukrajiny. Bez 
oh adu na výsledok ra   ka ného procesu a prípadných alších rokovaní s Ho-
landskom, Ukrajina sa môže sústredi  na uskuto nenie reforiem a implementá-
ciu asocia nej dohody. Pozi  vny scenár predpokladá, že v najbližších 10 rokoch 
budú v Ukrajine vládnu  poli  cké sily presved ené o bezalternívnos   reforiem 
a európskeho integra ného procesu. Zárove , podmienkou pozi  vneho scenára 
je to, že nedôjde k eskalácii vojenského kon  iktu s Ruskom a Ukrajina si udrží 

34 Ra   ka ný proces PCA dohody medzi EÚ a krajinami bývalého ZSSR, vrátane Ruska a Ukrajiny, 
trval až 4 roky (podpísaná bola v roku 1994, ú innos  nadobudla v roku 1998) kvôli pozícii Dánska 
a niektorých alších krajín, ktoré podmie ovalo svoj súhlas s podpisom PCA s Ruskom a alšími 
krajinami východnej Európy mierovým riešením 1. e enskej vojny (1994-1996). V prípade dátumu 
ukon enia ra   ka ného procesu asocia nej dohody Ukrajiny zostáva otvorená už len otázka 
prístupu novej vlády a parlamentu Holandska, ktoré vzídu z parlamentných volieb v marci 2017. 
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dostato nú poli  ckú stabilitu na to, aby zvládla proces reforiem a aproximácie 
s európskou legisla  vou. 

Avšak, aj menej op  málna verzia pozi  vneho scenára vychádza z predpokladu, 
že asocia ná dohoda bude ra   kovaná a implementovaná – síce neskôr ako skôr, 
ale bude – o však oddiali prejavenia sa pozi  vnych efektov asocia nej dohody na 
oživenie hospodárskeho rozvoja prihrani ných regiónov a slovensko-ukrajinskej 
cezhrani nej spolupráce za horizont roku 2025. 

2.2. Neutrálny scenár
Neutrálny scenár predpokladá, že v strednodobom horizonte s výh adom do 

roku 2025 nedôjde k zásadným zmenám v integra nom procese Ukrajiny s EÚ, 
a tým ani k vytvoreniu priaznivejších podmienok pre slovensko-ukrajinskú cezhra-
ni nú spoluprácu. Inými slovami, bude pokra ova  existujúce status quo inš  tu-
cionálneho rámca pre cezhrani nú spoluprácu a v uvedenom strednodobom vý-
h ade nedôjde k naplneniu asocia nej dohody medzi EÚ a Ukrajinou z dôvodov, 
ktoré môžu nasta  na strane EÚ alebo Ukrajiny. Nie je možné vylú i , že ra   ka ný 
proces bude neúspešný a že po vo bách v marci 2017 prídu v Holandsku k moci 
poli  cké sily, ktoré odmietnu dohodu ra   kova , resp. nebudú ma  poli  ckú vô u 
dojedna  kompromis s Európskou komisiou a Ukrajinou. Nie je možné vylú i  ani 
to, že v najbližších rokoch bude EÚ eli  novej vlne hospodárskej, menovej krízy, 
alebo migra nej kríze, ktorá zabráni procesu otvárania sa EÚ tre  m krajinám, vrá-
tane alšieho rozširovania i otvárania jednotného trhu prostredníctvom dohôd 
typu AA/DCFTA v rámci VP. K naplneniu tohto scenára môže dôjs  i za predpokladu, 
že Ukrajina nezvládne naplnenie asocia nej dohody z dôvodu nedostato nej poli-
 ckej vôle realizova  ažké reformy alebo nedostato nej administra  vnej kapacity, 

t.j. že as na naplnenie ustanovení asocia nej dohody si v prípade Ukrajiny vyžia-
da ove a dlhšie obdobie, než predpokladaných zhruba 10 rokov. alším faktorom 
môže by  eskalácia kon  iktu s Ruskom, resp. rezignácia EÚ pokra ova  v podpore 
Ukrajiny v prípade, že poli  cké sily v Ukrajine rezignujú na reformy. Pri neutrálnom 
scenári zostane strategický nadnárodný rámec pre cezhrani nú spoluprácu medzi 
SR a Ukrajinou v horizonte do roku 2025 nezmenený. 

2.3. Nega  vny scenár
Nega  vny scenár znamená, že dôjde k zastaveniu integra ného procesu Ukraji-

ny a k nenaplneniu asocia nej dohody s EÚ. Tento scenár môže nasta  za predpo-
kladu, že 1) Ukrajina zlyhá v aproxima nom procese a nebude schopná asocia nú 
dohodu naplni ; 2) Ukrajina sa rozhodne v strednodobom horizonte uprednostni  
integráciu s Eurázijskou úniou s Ruskom, Bieloruskom a Kazachstanom pred in-
tegráciou s EÚ; 3) EÚ rezignuje na integra nú poli  ku vo i krajinám VP, vrátane 
Ukrajiny. 

Nie je, a v strednodobom výh ade ani nebude možné, zlú i  integráciu s EÚ s in-
tegráciou s Eurázijskou úniou. Možné by to bolo iba na základe teore  ckého pred-
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pokladu, t.j. že by sa EÚ a Eurázijská únia dohodli na uzavre   dohody o vo nom ob-
chode. V najbližších rokoch je však takýto scenár málo pravdepodobný minimálne 
z nasledujúcich dvoch dôvodov: 1) Bielorusko nie je lenom WTO, iže EÚ nemôže 
uzavrie  žiadnu dohodu o vo nom obchode s akýmko vek medzinárodným zosku-
pením, pokia  by táto dohoda zah ala krajiny, ktoré nie sú lenmi WTO; 2) Ruská 
federácia principiálne odmieta akceptova  európske acquis v energe  ke (a v nie-
ktorých alších sektorových poli  kách), o napríklad, viedlo dokonca k vystúpeniu 
Ruska z Energe  ckej charty v roku 2009 a pod. 

V situácii ke  EÚ nemá/nemôže ma  dohodu o vo nom obchode s Eurázijskou 
úniou, pre Ukrajinu neexistuje alterna  va rozhodovania „aj - aj“ ale iba „alebo 
- alebo“. Nega  vny scenár sa môže sta  realitou i ako dôsledok prípadného zlyha-
nia Ukrajiny pri implementácii ustanovení asocia nej dohody, za predpokladu, že 
sa ukáže, cena za reformy, ktoré si AA/DCFTA vyžiada, bude príliš vysoká – z dô-
vodu poli  ckých alebo skupinových ekonomických záujmov, ktoré môžu v Ukra-
jine prevládnu  – a Ukrajina prestane dohodu implementova . Nega  vny scenár 
znamená, že môže dôjs  k zhoršeniu vyhliadok pre rozvoj slovensko-ukrajinskej 
cezhrani nej spolupráce i v porovnaní so sú asným stavom, resp. vývinom pod a 
neutrálneho scenára. Posilní sa „rozde ujúci“ a nie „spájajúci“ charakter sloven-
sko-ukrajinskej spolo nej hranice.

 

3. ODPORÚ ANIA
Tieto odporú ania sú adresované vládam SR a Ukrajiny, rovnako ako i aktérom 

cezhrani nej spolupráce na regionálnej a lokálnej úrovni. Ich cie om je navrhnú  
kroky SR ako lenskej krajiny EÚ s dosahom na tvorbu poli  k EÚ vo i Ukrajine, 
rovnako ako i spolo né opatrenia na bilaterálnej úrovni, ktoré, pod a nášho názo-
ru, môžu prispie  k naplneniu pozi  vneho scenára európskej integrácie Ukrajiny 
a k vytvoreniu priaznivejších podmienok pre cezhrani nú spoluprácu medzi SR 
a Ukrajinou. 

3.1. Rozvoj strategického rámca Východného partnerstva
SR ako lenská krajina EÚ by mala usilova  o posilnenie inš  tucionálneho zapo-
jenia Ukrajiny do vnútorného integrovaného priestoru únie pod a vzoru zapo-
jenia krajín EEA. SR by mala iniciova  diskusiu v rámci EÚ o poskytnu   „pozoro-
vate ského štatútu“ Ukrajine v pracovných skupinách Rady EÚ, ktoré pracujú na 
novej legisla  ve v rámci jednotlivých sektorových poli  k, ktoré po uzavre   AA/
DCFTA bude musie  Ukrajina implementova . Po podpísaní asocia ných dohôd 
s EÚ sa krajiny VP ocitnú v podobnej situácii v akej sa nachádzajú krajiny EEA 
(Nórsko, Lichtenštajnsko, Island) – budú sú as ou jednotného trhu hoci nebudú 
lenmi EÚ. Mechanizmus zapojenia krajín EEA do tvorby nového európskeho 

acquis predstavuje inšpiráciu i pre riešenie budúceho postavenia krajín VP vo i 
inš  túciám tvoriacim legisla  vu EÚ. Krajiny EEA sú plne integrované do jednot-
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ného európskeho trhu a do svojich národných legisla  v transponujú príslušné 
európske právo. Zárove , par  cipujú na alšom vývoji európskej legisla  vy 
prostredníctvom svojich pozorovate ov v pracovných skupinách EÚ. Nemajú 
právo hlasova , avšak svojimi argumentmi môžu ovplyv ova  tvorbu spolo nej 
európskej legisla  vy. Inými slovami, štatút EEA znamená nielen hospodársku in-
tegráciu krajiny do EÚ, ale zárove , rozširuje jej zapojenie do tvorby legisla  vy 
a umož uje prístup k inš  túciám EÚ, napriek tomu, že stále ešte nejde o poli-
 cké lenstvo. Doplnenie takejto možnos   pre Ukrajinu a alšie krajiny s AA/

DCFTA by naplnilo konkrétnejším obsahom ponuku „poli  ckej asociácie“ part-
nerských krajín s EÚ, ktorá je sú as ou VP.
SR by mala v rámci EÚ usilova  o rozšírenie po tu sektorových poli  k, ktoré sú 
sú as ou AA/DCFTA s Ukrajinou, avšak, pri ktorých pla  , že: 1) v ich prípade má 
Ukrajina predpoklady dosiahnu  rýchlejší pokrok v aproximácii s legisla  vou 
a poli  kami EÚ v porovnaní s inými sektorovými poli  kami obsiahnutými v AA/
DCFTA; 2) na ktoré by bolo možné uplatni  princíp sektorovej dohody, ktorá 
môže by  uzavretá skôr než uplynie as potrebný na implementáciu celého kom-
plexu acquis obsiahnutého v AA/DCFTA . V sú asnos   sa tento princíp uplat uje 
iba v prípade vízového dialógu a energe  ckého sektora. Vlády SR a Ukrajiny by 
mali konzultova , ktoré zo sektorových poli  k sú vhodné na to, aby boli vy até 
z komplexného balíka AA/DCFTA a boli riešené možnos ou uzavre  a paralelných 
bilaterálnych dohôd, ktoré by sa neskôr stali sú as ou AA/DCFTA po jej plnej 
implementácii, avšak mohli by za a  by  aplikované v praxi pred naplnením celej 
asocia nej dohody. Tento prístup by umožnil zdynamizova  sektorovú integráciu 
Ukrajiny s EÚ a urýchli  proces naplnenia asocia nej dohody.
SR by mala usilova  o to, aby presadila pre Ukrajinu prija  e individuálneho ná-
strojového balíka EÚ pri poskytovaní technickej pomoci „ušitého na mieru“ jej 
potrebám pri implementácii AA/DCFTA. Balík by mal pozostáva  z technickej 
pomoci pri implementácii Asocia nej agendy prioritne zameranej na podporu 
poli  ckej modernizácie, vrátane budovania demokra  ckých inš  túcií, a sekto-
rových nástrojov slúžiacich na sektorovú modernizáciu Ukrajiny. Sektorové ná-
stroje by bolo potrebné hierarchizova  nasledovne: najnižšia úrove  - tema  cký 
dialóg v prípade sektorov, v ktorých je slabé európske acquis; vyššia úrove  – 
prístup Ukrajiny ku komunitárnym programom a agentúram EÚ za predpokladu 
splnenia základných podmienok EÚ pre pristúpenie v podobe harmonizácie so 
sektorovým európskym acquis a prostredníctvom podpísania prístupového pro-
tokolu; a najvyššia úrove  – sektorová dohoda s EÚ v sektore, v ktorom je Ukra-
jina pripravená plne akceptova  európske acquis. Zárove , v prípade podpisu 
sektorovej dohody, Ukrajina ba mala získa  štatút pozorovate a v inš  túciách EÚ, 
ktoré plánujú a navrhujú rozvoj príslušnej sektorovej poli  ky pod a vzoru EEA 
krajín (vi  odporú anie uvedené vyššie).
Na úrovni regionálnej spolupráce v rámci Visegrádskej skupiny by SR mala inici-
ova  diskusiu s cie om dosiahnu  dohodu o koordinácii rozvojovej pomoci kra-
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jín V4 pri poskytovaní technickej pomoci Ukrajine pri implementácii asocia nej 
dohody v rámci národných programov o  ciálnej rozvojovej pomoci krajín V4, 
vrátane programov Medzinárodného vyšehrádskeho fondu. 
 
3.2. Bilaterálna spolupráca: technická pomoc 
Uskuto ni  konzultácie na medzivládnej úrovni s cie om iden   kova  „best 
prac  ces“ (najlepšie skúsenos  ) Slovenska v rámci sektorových segmentov aso-
cia nej dohody Ukrajiny, ktoré SR získala pri harmonizácii so sektorovým prá-
vom EÚ po as nap ania vlastnej asocia nej dohody, prístupového procesu do 
EÚ, rovnako ako i po as transpozície sektorového práva do národnej legisla  vy 
SR po vstupe do EÚ. Rovnako je potrebná i iden   kácia „worst expecta  ons“ 
(najhorších o akávaní) Ukrajiny, resp. iden   kácie tých sektorov, ktoré budú 
predstavova  najvä ší problém pre Ukrajinu z h adiska aproximácie s európskou 
legisla  vou a praxou. Iden   kácia priese níkov medzi najlepšími skúsenos ami 
SR a najproblema  ckejšími sektormi Ukrajiny z h adiska ich aproximácie s eu-
rópskou legisla  vou by sa mohla sta  metodologickým k ú om k sformulovaniu 
plánu pomoci SR Ukrajine pri implementácii asocia nej dohody.
Vychádzajúc z asocia nej dohody ale i asocia nej agendy, ktorá bola dohod-
nutá medzi EÚ a Ukrajinou ako nástroj pomoci EÚ pri implementovaní AA/
DCFTA a konzultáciách s ukrajinskou stranou, SR by mala pripravi  plán pomoci 
Ukrajine pri implementácii asocia nej dohody. Bolo by vhodné vychádza  zo 
skúsenos   prípravy Plánu pomoci SR Ukrajine pri plnení cie ov Ak ného plánu 
s EÚ z roku 2005. Návrh programu pomoci by malo vypracova  MZVaEZ SR ako 
koordina ný rezort na základe konzultácií s ukrajinskou stranou. Do prípravy 
návrhu by mali by  zapojené všetky slovenské subjekty, ktoré majú skúsenos  
s realizáciou rozvojových projektov v Ukrajine, resp. majú záujem sa do roz-
vojovej spolupráce a poskytovania technickej pomoci Ukrajine zapoji , rovna-
ko ako i ich partneri, vrátane podnikate ských subjektov, orgánov územných 
a obecných samospráv a mimovládnych organizácií. Pre ú ely zorganizovania 
diskusie pre potreby vypracovania návrhu by bolo vhodné využi  Pla  ormu Vý-
chodného partnerstva v SR ale i Národnú pla  ormu ob ianskej spolo nos   pre 
Východné partnerstvo v Ukrajine. Úlohy, ktoré vzídu z plánu pre iné slovenské 
rezorty a inš  túcie, by mali by  schválené na úrovni vlády SR a ich plnenie 
koordinované MZVaEZ SR.
Pri realizácii bilaterálnej pomoci SR Ukrajine je potrebné využi  i možnos  , ktoré 
ponúka Komplexný program pre budovanie inš  túcií (Complex Ins  tu  ons Bu-
ilding Programme - CIB) ako nástroj v rámci Východného partnerstva na budo-
vanie administra  vnych kapacít Ukrajiny na implementáciu asocia nej dohody. 
Rovnako je potrebné zváži  využi  e iných programov na podporu technickej po-
moci ako sú napr. TWINNING alebo TAEX pre bilaterálnu spoluprácu a projekty, 
rovnako ako i program O  ciálnej a rozvojovej pomoci Slovenskej republiky (Slo-
vakAid).
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3.3. Bilaterálna spolupráca zameraná na „vlajkové lode“ integra ného proce-
su Ukrajiny: vízový dialóg a spoluprácu v energe  ke 

Uskuto ni  konzultácie na úrovni ministers  ev vnútra (hrani ná a cudzinecká 
polícia) a zahrani ných vecí SR a Ukrajiny s cie om iden   kova  možnos   pre 
poskytnu  e pomoci SR Ukrajine v oblas   harmonizácie legisla  vy so schen-
genským acquis. Pomoc v oblas   harmonizácie so schengenským acquis by 
mala by  sú as ou programu pomoci SR Ukrajine pri implementácii asocia nej 
dohody prostredníctvom nástroja asocia nej agendy.
Vypracova  spolo nú hodno  acu správu o uplat ovaní sú asného vízového re-
žimu EÚ vo vz ahoch s Ukrajinou na vzájomné cestovanie ob anov Slovenska 
a Ukrajiny. Na vypracovaní správy by sa mali podie a  zástupcovia príslušných 
štátnych orgánov, regionálnych samospráv prihrani ných regiónov, akade-
mickej obce a mimovládnych organizácií z obidvoch krajín. Okrem hodnote-
nia uplat ovania a vydávania schengenských víz, správa by mala obsahova  
i hodnotenie uplat ovania dohody o malom pohrani nom styku a ude ova-
nia dlhodobých národných víz SR ob anom Ukrajiny. Jej sú as ou by mala by  
i dopadová štúdia zavedenia bezvízového styku pre vzájomné cestovanie ob-
anov a odporú ania (cestovná mapa) pre príslušné orgány štátnej správy SR 

i Ukrajiny s cie om pripravi  sa na zavedenie bezvízového režimu. Správa by 
poslúžila i ako zdroj pre širšie informovanie slovenskej a ukrajinskej verejnos  . 
Vypracovanie správy by mohlo by   nancované v rámci grantovej schémy MZV 
SR alebo MV SR.
Uskuto ni  konzultácie na úrovni ministers  ev hospodárstva a práce SR 
a Ukrajiny s cie om vyhodno   uplat ovanie zmluvy o vzájomnom zamestná-
vaní ob anov, vrátane koordinácie postojov pri budúcom rokovaní EÚ a Ukraji-
ny o podmienkach postupného otvárania pracovného trhu krajín EÚ pre ob a-
nov Ukrajiny, ktoré je sú as ou asocia nej dohody. Otvorenie pracovného trhu 
EÚ/SR pre ob anov Ukrajiny a naopak bude dôležitým faktorom regionálneho 
rozvoja prihrani ných regiónov. Do konzultácií by preto mali by  zapojení i zá-
stupcovia prihrani ných regiónov.
Iniciova  rokovania o spolupráci v oblas   bezpe nos   dodávok zemného plynu 
do SR cez územie Ukrajiny rovnako ako reverzných dodávok cez územie SR 
do Ukrajiny za ú as   zástupcov ministers  ev hospodárstva, zahrani ných vecí 
obidvoch krajín a spolo nos   Na  ohaz Ukrajiny a eustream, a.s. Rokovania by 
mali ma  minimálne nasledujúce ciele: 1) dohodnú  bilaterálny mechanizmus 
v asného varovania pre prípad krízových situácií; 2) preskúma  technické mož-
nos   pre krízové dodávky zemného plynu zo zásobníkov v západnej Ukrajine na 
územie SR a naopak z územia SR do Ukrajiny, vrátane dlhodobých reverzných 
dodávok plynu zo spotových trhov v EÚ; 3) zis   možnos   technickej pomoci 
SR a zapojenia slovenských subjektov do modernizácie ukrajinského tranzit-
ného plynárenského systému na báze memoranda o modernizácii tranzitného 
plynárenského systému na území Ukrajiny s EÚ z 23. marca 2009; 4) prerokova  
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inves  né možnos   pre slovenské subjekty v oblas   distribúcie plynu, najmä 
s cie om modernizácie distribu ných plynovodných sie   v Ukrajine. Iniciova  
konzultácie o regionálnej spolupráci v oblas   bezpe nos   dodávok zemného 
plynu vo formáte V4 plus Ukrajina, vrátane postupného zapojenia Ukrajiny do 
formujúceho sa regionálneho trhu s plynom v rámci V4. 
Podpori  rokovania za ú as   ministers  ev hospodárstva a spolo nos   Trans-
petrol a Ukrtransna  a o možnos  ach využi  a ropovodu Odesa – Brody – Druž-
ba pre dopravu ropy z oblas   Kaspického mora do SR, Ma arska a R. Koordi-
nova  vzájomné postupy pri rozvoji vlajkovej inicia  vy VP „Južný energe  cký 
koridor“ s cie om dosiahnu  podporu EÚ pre sprevádzkovanie ropovodnej tra-
sy Odesa – Slovensko.
Pripravi  spolo né bilaterálne projekty s Ukrajinou v oblas   zvyšovania ener-
ge  ckej efek  vnos   a využívania alterna  vnych zdrojov energie za ú as   
Slovenskej inova nej a energe  ckej agentúry a relevantného ukrajinského 
partnera. SR má skúsenos   z implementácie Ak ného programu vlády SR pre 
zvyšovanie energe  ckej efek  vnos   pre roky 2008-2010 i nového trojro ného 
plánu pre roky 2011-2013, ktoré vychádzajú zo záväzkov prijatých v rámci EÚ. 
Po pristúpení k Energe  ckému komunitárnemu programu EÚ Ukrajina musí 
implementova  záväzky dohodnuté s EÚ. Je potrebné zváži  možnos   par  -
cipácie SR na inicia  ve „Východoeurópske partnerstvo pre ochranu životné-
ho prostredia a energe  ckej efek  vnos  “, ktoré iniciovalo Švédsko s cie om 
realizova  konkrétne projekty na Ukrajine, rovnako ako i alšie krajiny a ich 
agentúry rozvojovej pomoci (nemecká GIZ, USAID a pod.). 
V súvislos   s pristúpením k Energe  ckému komunitárnemu programu EÚ 
Ukrajina musí postupne implementova  energe  ckú legisla  vu EÚ, vrátane 
uplat ovania spolo ných zásad v rámci regula nej poli  ky EÚ v oblas   for-
movania jednotného trhu s elektrickou energiou a zemným plynom. Úrad pre 
reguláciu sie ových odvetví SR (ÚRSO) má bohaté skúsenos   z implementácie 
všetkých troch energe  ckých balí kov EÚ. Pomoc ÚRSO ukrajinskému regu-
la nému úradu prostredníctvom zdie ania skúsenos   by bola prínosom pre 
innos  ukrajinského regulátora.

Za ú as   MH SR, SOPK, ZMOS a podnikate ských subjektov iniciova  rokovania 
s ukrajinskými partnermi o bilaterálnej spolupráci pri investovaní do rekon-
štrukcie komunálnych rozvodov tepla a teplej vody, znižovaním energe  ckej 
náro nos   budov, modernizáciou odpadového hospodárstva a pod. Slovenské 
subjekty majú skúsenos   s inves  nými projektmi v tejto oblas   na Slovensku 
i v zahrani í. Modernizácia komunálnej infraštruktúry miest a obcí je jedna 
z najvä ších rozvojových výziev, ktorým Ukrajina elí, vrátane prihrani ných 
regiónov, susediacich so SR.
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ÚVOD
Vo ný pohyb osôb cez vnútorné hranice lenských štátov Európskej únie, bez toho 
aby boli podrobované systema  ckým hrani ným kontrolám sa reálne podarilo do-
siahnu  až 26. marca 1995, kedy sa za al uplat ova  Schengenský dohovor v pra-
xi.35 Týmto okamihom bol vytvorený tzv. schengenský priestor, ktorý zaru uje vo -
ný pohyb pre ob anov Európskej únie ako aj štátnych príslušníkom tre  ch krajín 
cez bývalé hrani né priechody, ako aj cez tzv. zelenú hranicu medzi týmito štátmi.

Zárove  pla   pravidlo, že úrove  zabezpe ovania kontroly vonkajších hraníc 
a iných opatrení vyplývajúcich zo schengenského acquis vykonávaných jedným 
z lenských štátov ovplyv uje bezpe nos  ostatných lenských štátov spolo ného 
schengenského priestoru a to tak v pozi  vnom ako aj nega  vnom slova zmysle.

Slovenská republika sa stala sú as ou spolo ného schengenského priestoru 21. 
decembra 2007, kedy bolo zrušené vykonávanie kontroly hraníc s Po skou repub-
likou, eskou republikou, Rakúskou republikou a Ma arskom.36 Od tohto dátumu 
je Slovenská republika povinná zabezpe ova  plnú aplikáciu všetkých ustanovení 
platného schengenského acquis, o znamená plni  všetky kompenza né opatre-
nia, ako náhradu za zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach.37 

35 Na základe rozhodnu  a Výkonného výboru SCH/Com-ex (94) 29 rev. 2 z 22. decembra 1994 
o uvedení dohovoru z 19. júna 1990, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, do platnos  .

36 Na základe rozhodnu  a Rady 2007/801/ES zo 6. decembra 2007 o úplnom uplat ovaní ustanovení 
schengenského acquis v eskej republike, Estónskej republike, Lotyšskej republike, Litovskej 
republike, Ma arskej republike, Maltskej republike, Po skej republike, Slovinskej republike 
a Slovenskej republike.

37 Medzi kompenza né opatrenia patria vysoká úrove  zabezpe enia kontroly vonkajších hraníc, 
efek  vna policajná spolupráca, spolo ný postup v oblas   uplat ovania vízovej poli  ky a boj pro   
nelegálnej migrácii, jus  ná spolupráca a spolupráca v oblas   boja pro   drogám, zabezpe enie 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA AKO 
SPOLUGARANT BEZPEČNOSTI 
SCHENGENSKÉHO PRIESTORU

Ladislav Chabre ek
riadite  odboru hrani nej polície, 

Úrad hrani nej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru
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MECHANIZMY A OPATRENIA NA ZABEZPE ENIE 
SPOLO NÉHO SCHENGENSKÉHO PRIESTORU 
Medzi základné mechanizmy na zabezpe enie spolo ného schengenského prie-
storu patrí tzv. koncepcia integrovaného riadenia hraníc (IBM),38 ktorú musí kaž-
dý lenský štát uplat ova  v praxi. Koncepcia integrovaného riadenia hraníc bola 
prijatá Radou pre spravodlivos  a vnútorné veci v roku 2006, a na jej základe je 
postavený aj aktualizovaný katalóg Európskej únie o kontrole vonkajších hraníc, 
návrate a readmisii.39 

Prvým prvkom koncepcie integrovaného riadenia hraníc je dôsledné vykonáva-
nie kontroly hraníc, o zah a hrani nú kontrolu na hrani ných priechodoch a hra-
ni ný dozor na tzv. zelenej hranici. Kontrolu hraníc v súlade s Kódexom schen-
genských hraníc vykonáva pohrani ná stráž, pri om v Slovenskej republike sú to 
konkrétne príslušníci Policajného zboru patriaci do služby hrani nej a cudzineckej 
polície. Analýza rizík spolu s kriminálnym spravodajstvom podporujú ú inné vyko-
návanie kontroly hraníc a sú založené na systema  ckom zhromaž ovaní informá-
cií, vykonávaní ich analýzy a využívaní v prak  ckom výkone.

Druhým prvkom koncepcie integrovaného riadenia hraníc je odha ovanie a vy-
šetrovanie cezhrani nej trestnej innos   v koordinácii so všetkými príslušnými or-
gánmi presadzovania práva. V Slovenskej republike bola na uvedený ú el zriadená 
Národná jednotka boja pro   nelegálnej migrácii, ktorá patrí do organiza nej štruk-
túry úradu hrani nej a cudzineckej polície. Do pôsobnos   Národnej jednotky boja 
pro   nelegálnej migrácii patrí odha ovanie, vyšetrovanie a s  hanie trestných inov 
násilného prekro enia štátnej hranice, prevádza stva, nedovoleného prekro enia 
štátnej hranice a obchodovania s u mi.

V poradí tre  m prvkom koncepcie integrovaného riadenia hraníc je uplat ova-
nie štvorstup ového modelu kontroly prístupu, o znamená, že lenský štát musí 
prijíma  príslušné opatrenia v tre  ch krajinách, spolupracova  so susednými kra-
jinami, vykonáva  opatrenia priamo na hranici ako aj kontrolné opatrenia v rámci 
vnútrozemia vrátanie realizácie návratov. Národný plán riadenia kontroly hraníc 
Slovenskej republiky na roky 2015 až 201840 je založený na tomto štvorstup ovom 
modeli kontroly prístupu.

Predposledným prvkom koncepcie integrovaného riadenia hraníc je spoluprá-
ca medzi agentúrami pre riadenie hraníc (pohrani ná stráž, colná správa, polícia, 
národná bezpe nos  a alšie príslušné orgány) a medzinárodná spolupráca. Úrad 
hrani nej a cudzineckej polície par  cipuje na plnení dohôd, ktoré boli uzatvore-

funk nos   a používanie Schengenského informa ného systému a ochrana osobných údajov. 
38 Záväzok rozvoja a alšieho budovania integrovaného systému riadenia vonkajších hraníc je 

vyjadrený priamo v Zmluve o fungovaní Európskej únie, v jej lánku 77 ods. 1 písm. c).
39 Dokument . 7864/09, SCH-EVAL 48, FRONT 21, COMIX 252.
40 Schválený uznesením vlády Slovenskej republiky pod . 128 z 18. marca 2015
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né medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a inými ústrednými orgán-
mi štátnej správy v oblas  ach, ktoré patria do oblas   schengenského acquis.41 Na 
medzinárodnej úrovni spolupracuje úrad hrani nej a cudzineckej polície najmä 
s agentúrou Frontex, inými medzinárodnými orgánmi a inš  túciami, hrani nými 
orgánmi lenských štátov Európskej únie ako aj hrani nými orgánmi tre  ch krajín. 

Posledným prvkom integrovaného riadenia hraníc je koordinácia a súdržnos  
lenských štátov a inš  túcií a iných orgánov Európskej únie. Úrad hrani nej a cu-

dzineckej polície par  cipuje na innos   viacerých pracovných skupín, výborov 
a komisií, ktoré pracujú pod záš  tou Rady Európskej únie, Európskej komisie, 
agentúry Frontex a iných inš  túcií.42 

alšou významnou oblas ou súvisiacou so zabezpe ovaním spolo ného schen-
genského priestoru patrí uplat ovanie spolo nej vízovej poli  ky. Túto bola Slo-
venská republika povinná uplat ova  už odo d a vstupu do Európskej únie,43 aj 
ke  spolo né schengenské víza za ala vydáva  až d om vstupu do schengenského 
priestoru.44 

Vízový informa ný systém bol spustený do prevádzky 11. októbra 201145, pri-
om bola stanovená prechodná doba 3 roky, po as ktorej lenské štáty nemali 

povinnos  vykonáva  systema  cké kontroly odtla kov prstov pri hrani ných kon-
trolách.46 Uvedené znamená, že od 11. októbra 2014 (po uplynu   prechodnej 
doby troch rokov) má Slovenská povinnos  vykonáva  preverovanie odtla kov prs-
tov vo Vízovom informa nom systéme na hrani ných priechodoch na vonkajšej 
hranici. To, ale pla   iba za podmienky, že odtla ky prstov boli osobe odobraté pri 
ude ovaní víza na zastupite skom úrade v tretej krajine, kde bol už do prevádzky 
spustený Vízový informa ný systém. Vízový informa ný systém bol spustený už vo 
všetkých 23 regiónoch,47 o znamená, že všetky víza vydané od tohto dátumu už 
musia obsahova  biometrické údaje. 

41 Napríklad Dohoda Medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom  nancií 
Slovenskej republiky o vzájomnej spolupráci podpísaná 13. marca 2007. 

42 Napr. pracovná skupina Rady Európskej únie pre hranice (Fron  ers), pre falošné doklady (False 
Documents), víza (Visa) a pod.

43 Na základe nariadenia Rady (ES) 539/2001, ktoré je uvedené v zozname schengenského acquis, 
ktoré museli lenské štáty uplat ova  odo d a vstupu do Európskej únie na základe l. 3 ods. 1 aktu 
o pristúpení z roku 2003.

44 Pozri Prílohu I bod 1 rozhodnu  a Rady 2007/801/ES zo 6. decembra 2007 o úplnom uplat ovaní 
ustanovení schengenského acquis v eskej republike, Estónskej republike, Lotyšskej republike, 
Litovskej republike, Ma arskej republike, Maltskej republike, Po skej republike, Slovinskej republike 
a Slovenskej republike.

45 Vykonávacie rozhodnu  e Komisie (2011/636/EÚ) z 21. septembra 2011, ktorým sa ur uje dátum 
za a  a prevádzky vízového informa ného systému (VIS) v prvom regióne, Úradný vestník Európskej 
únie L 249, 27 9. 2011

46 Pozri l. 18 ods. 2 nariadenia (ES) . 767/2008.
47 Vykonávacie rozhodnu  e (EÚ) 2015/912 z 12. júna 2015, ktorým sa ur uje dátum za a  a prevádzky 

vízového informa ného systému (VIS) v dvadsiatom prvom, dvadsiatom druhom a dvadsiatom 
tre om regióne. 
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alšími oblas ami súvisiacimi so zabezpe ovaním spolo ného schengenského 
priestoru sú policajná spolupráca, ktorá je založená najmä na l. 39 až 47 Schen-
genského dohovoru. Na zabezpe enie ú innej spolupráce najmä so susednými 
lenskými štátmi má Slovenská republika uzatvorené tzv. zmluvy o policajnej spo-

lupráci.48

Zabezpe ovanie prevádzky a používanie Schengenského informa ného systému 
je dôležitým nástrojom v zabezpe ovaní spolo ného schengenského priestoru. 
Údaje sú do Schengenského informa ného systému vkladané každým lenským 
štátom a následne sú  eto údaje on-line prístupné každej zo zú astnených len-
ských štátov. 

Schengenský informa ný systém umož uje príslušníkom ur ených bezpe nos-
tných zložiek lenských štátov pristupova  k údajom o pátraní po osobách a ve-
ciach, ktoré boli do Schengenského informa ného systému vložené ktorýmko vek 
lenským štátom a v konkrétnych prípadoch adekvátne na takéto záznamy reago-

va  – napríklad zabráni  vstupu na územie schengenského priestoru osobe, ktorej 
bol udelený zákaz vstupu v inom lenskom štáte, alebo naopak zadrža  osobu h a-
danú v inom lenskom štáte pokúšajúcu sa opus   územie schengenského prie-
storu, pátra  po nezvestnej osobe alebo stratených i odcudzených predmetoch. 
Schengenský informa ný systém sa nepoužíva len na hrani ných priechodoch, ale 
pomáha aj k odha ovaniu trestnej innos   v rámci ich vnútrozemia. Po dlhých ro-
koch odkladu bol 9. apríla 2013 spustený do prevádzky Schengenský informa ný 
systém II. generácie.49

Slovenská republika bola v rokoch 2012 a 2013 podrobená tzv. opätovnému 
schengenskému hodnotenia, pri om vo všetkých stanovených oblas  ach50 obstá-
la s výbornými výsledkami. Na základe tejto skuto nos   môžeme konštatova , že 
Slovenská republika si svedomito plní povinnos  , ktoré jej vyplývajú zo schengen-
ského acquis a je spo ahlivým partnerom pre ostatné štáty spolo ného schengen-
ského priestoru.

48 Zmluva medzi Slovenskou republikou a eskou republikou o spolupráci v boji pro   trestnej innos  , 
pri ochrane verejného poriadku a pri ochrane štátnej hranice, Zmluva medzi Slovenskou republikou 
a Ma arskou republikou o spolupráci pri predchádzaní cezhrani nej trestnej innos   a v boji 
pro   organizovanej trestnej innos  , Zmluva medzi Slovenskou republikou a Po skou republikou 
o spolupráci v boji pro   trestnej innos   a spolupráci na prihrani ných územiach a Zmluva medzi 
Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o policajnej spolupráci. 

49 Na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) . 1987/2006 z 20. decembra 2006 
o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informa ného systému druhej generácie (SIS II), 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) . 1986/2006 z 20. decembra 2006, ktoré sa týka 
prístupu útvarov zodpovedných za vydávanie osved ení o evidencii vozidiel v lenských štátoch do 
Schengenského informa ného systému druhej generácie (SIS II) a rozhodnu  a Rady 2007/533/SVV 
z 12. júna 2007 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informa ného systému druhej 
generácie (SIS II)

50 Schengenské hodnotenie sa vykonáva v oblas  ach pozemných hraníc, vzdušných hraníc, policajnej 
spolupráce, ochrane osobných údajov, víz a ochrany osobných údajov. V slovenskej republike sa 
nevykonáva hodnotenie v oblas   morských hraníc.
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SÚ ASNÉ HROZBY PRE SPOLO NÝ SCHENGENSKÝ 
PRIESTOR A MOŽNOSTI RIEŠENIA TOHTO 
NEGATÍVNEHO STAVU 
Európska únia bola v roku 2015 svedkom enormného tlaku nelegálnej migrácie 
na jej vonkajšie hranice. Pod a odhadov v roku 2015 prekro ilo nelegálne jej von-
kajšie hranice viac ako 1,5 milióna osôb. Takéto vysoké po ty nelegálnych migran-
tov poukazujú na nedostato né zabezpe enie vonkajších hraníc Európskej únie zo 
strany lenských štátov, ktoré sa nachádzajú na hlavných migra ných trasách.

Nekontrolovaná nelegálna migrácia cez vonkajšie hranice predstavuje závažné 
hrozby pre vnútornú bezpe nos  celej Európskej únie. V dôsledku neplnenia po-
vinnos   pri registrácii a odoberaní odtla kov osôb, ktoré neoprávnene prekro ili 
vonkajšie hranice Európskej únie pristúpilo nieko ko lenských štátov ku krajnému 
opatreniu v podobe do asného obnovenia kontrol na svojich vnútorných hrani-
ciach. Uvedená situácia na druhej strane ohrozuje samotnú základnú hodnotu, 
na ktorých je Európska únia postavená a to je vo ný pohyb osôb cez jej vnútorné 
hranice.

V mesiaci september 2015 boli zo strany Rady Európskej únie prijaté dve roz-
hodnu  a, ktorými sa zaviedli do asné opatrenia v oblas   medzinárodnej ochrany 
v prospech Talianska a Grécka.51 Predpokladom sfunk nenia tohto systému je za-
bezpe enie registrácie a odoberania odtla kov všetkým osobám, ktoré majú by  
premiestnené v tzv. hot-spotoch zriadených na tento ú el.52 

Riešením nedostatkov v riadení vonkajších hraníc sa zaoberala Európska rada na 
svojich zasadnu  ach v júni a septembri 2015, kedy vyzvala na riešenie drama  ckej 
situácie na vonkajších hraniciach, ako aj na posilnenie kontrol na týchto hraniciach, 
najmä cez posilnenie zdrojov pre agentúru Frontex, Európsky podporný úrad pre 
azyl a Europol (najmä udskými a technickými zdrojmi od lenských štátov). Jed-
nozna nejšie inštrukcie boli prijaté na zasadnu   Európskej rady v októbri 2015, 
ktoré požadovali posilnenie vonkajších hraníc Európskej únie, konkrétne prostred-
níctvom vytvorenia integrovaného systému riadenia vonkajších hraníc a posilne-
nia mandátu agentúry Frontex v kontexte diskusií o vytvorení Systému európskej 
pohrani nej a pobrežnej stráže, vrátane rozmiestnenia rýchlych zásahových  mov 
v prípadoch ak schengenské hodnotenia alebo analýza rizík preukáže potrebu na 
razantnú a rýchlu akciu, v spolupráci s dotknutých lenským štátom. Európska rada 
takisto posúdila, že mandát agentúry Frontex v oblas   návratov by mal by  rozší-
rený o možnos  organizova  spolo né návratové operácie z vlastnej inicia  vy, ako 
aj posilnenie role v oblas   získavania cestovných dokladov pre navracané osoby.

Výsledkom týchto inicia  v zo strany Európskej rady je predloženie návrhu na-
riadenia Európskeho parlamentu a Rady o „Európskej pohrani nej a pobrežnej 

51 Rozhodnu  e Rady (EÚ) 2015/1523 a rozhodnu  e Rady (EÚ) 2015/1601. 
52 Do polovice februára 2016 bolo premiestnených iba 583 osôb (z Talianska 288 a z Grécka 295).
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stáži“.53 Týmto návrhom sa zárove  navrhuje, aby bola agentúra Frontex nahrade-
ná „Európskou agentúrou pre pohrani nú a pobrežnú stráž“.

Prvým podstatným prvkom v predloženom návrhu nariadenia je de  novanie 
obsahu „Európskeho integrovaného riadenia hraníc“. Ide o zásadný posun, pre-
tože sa prvýkrát v právne záväznom akte Európskej únie de  nuje tento aspekt, 
ktorý zohráva k ú ovú úlohu v celkovom systéme riadenia vonkajších hraníc. Ako 
uvádzame vyššie, doteraz bol model integrovaného riadenia hraníc prijatý iba vo 
forme záverov Rady pre spravodlivos  a vnútorné veci  v roku 2006. Nový pojem - 
Európske integrované riadenie hraníc obsahuje všetky k ú ové prvky, ktoré musia 
by  vykonávané pri riadení vonkajších hraníc Európskej únie. 

Výrazný posun nastal aj v oblas   zodpovednos   v oblas   riadenia vonkajších 
hraníc lenskými štátmi. Tie síce stále zostávajú v pôsobnos   jednotlivých len-
ských štátov, avšak v úzkej spolupráci s Európskou agentúrou pre pohrani nú 
a pobrežnú stráž, ktorá bude kreova  opera nú a technickú stratégiu pre Európske 
integrované riadenia hraníc. Európska agentúra pre pohrani nú a pobrežnú stráž 
bude zodpovedná za riadenie vonkajších hraníc v prípadoch ak nebudú zo strany 
lenských štátov prijímané dostato né opatrenia na zabezpe enie vonkajších hra-

níc alebo v prípade neúmerných migra ných tlakov na vonkajšie hranice a ak to 
bude predstavova  nebezpe enstvo pre celý schengenský priestor. 

Výrazným posilnením je aj vykonávanie hodnotenia lenských štátov vo vz a-
hu ich schopnos   zabezpe ova  plnenie všetkých aspektov nového Európskeho 
integrovaného riadenia hraníc. Toto hodnotenie bude vykonáva  nová Európska 
agentúra pre pohrani nú a pobrežnú stráž. Azda najsilnejším prvkom predložené-
ho návrhu nariadenia je možnos  spustenia neodkladného zásahu na území len-
ského štátu bez jeho súhlasu. Ide o krajnú možnos , kedy dotknutý lenský štát 
nebol schopný prija  adekvátne opatrenia a vystavil celý schengenský priestor bez 
kontrol na vnútorných hraniciach do nebezpe enstva.

alšou závažnou hrozbou pre spolo ný schengenský priestor je fenomén „zahra-
ni ných bojovníkov“. V prevažnej miere ide o ob anov Európskej únie, ktorí odchá-
dzajú bojova  do vojnových oblas   pre organizované ozbrojené skupiny konajúcej 
v rozpore s medzinárodným právom (napr. na strane Islamského štátu v Sýrii, Iraku 
a alších štátov). Po vrátení sa z bojových oblas   zárove  predstavujú závažnú 
hrozbu pre lenské štáty, nako ko sa už dopus  li viacerých teroris  ckých útokoch 
spáchaných na území lenských štátov (najtragickejším je prípad teroris  ckých 
útokov spáchaných v Paríži 13. novembra 2015). Odhadovaný po et takýchto zah-
rani ných bojovníkov je až 5 000.54 

Aj na základe teroris  ckých útokov spáchaných v Paríži vyzvala Rada pre spra-
vodlivos  a vnútorné veci vo svojich záveroch z 9. a 20. novembra 2015 Komisiu, 

53 KOM(2015) 671 v kone nom znení.
54 Pozri Europol, TE-SAT 2015.
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aby preložila návrh na novelizáciu Kódexu schengenských hraníc55, ktorý bude za-
bezpe ova  systema  ckú kontrolu ob anov Európskej únie, vrátane overovania 
biometrických prvkov. Komisia 15. decembra 2015 predložila do legisla  vneho 
procesu takýto návrh nariadenia. V najbližšej dobe majú za a  diskusie o tomto 
návrhu v pracovnej skupine Rady Európskej únie pre hranice.

Tzv. „balík inteligentných hraníc je alšou inicia  vou na úrovni Európskej únie, 
ktorý má na jednej strane zvýši  bezpe nos  celého schengenského priestoru a na 
druhej strane zabezpe i  u ah ovanie prekra ovania vonkajších hraníc pre tzv. 
bona  de cestujúcich. V roku 2013 prekro ilo vonkajšie hranice Európskej únie na 
hrani ných priechodoch viac ako 700 miliónov osôb a predpoklad je, že toto íslo 
bude do budúcnos   iba narasta . Zriadenie systému na registráciu vstupu a výs-
tupu štátnych príslušníkov tre  ch krajín a programu registrovaného cestujúceho 
má pomôc  v zrýchlení prekra ovania vonkajších hraníc Európskej únie, pri om 
zárove  má dôjs  k posilneniu bezpe nos   kontrol, nasadením týchto nových sys-
témov. 

ZÁVER
Európska únia elila v roku 2015 enormnému tlaku nelegálnej migrácie na svoje 
vonkajšie hranice, pri om sa až v jeho základoch otriasol celý schengenský pries-
tor, ktorý zaru uje vo ný pohyb osôb cez vnútorné hranice. Paradoxom je, že sa to 
udialo na 30. výro ie podpisu prvej Schengenskej dohody, ktorá položila základy 
schengenskému priestoru ako ho poznáme dnes.

Je dobrou správou, že sa lídri lenských štátov Európskej únie, aj ke  po pomer-
ne dlhom ase od vypuknu  a tejto krízy dohodli na prijatý razantnejších krokov, 
ktoré by mali ú innejšie rieši  túto krízovú situáciu. Iba výrazné posilnenie prá-
vomocí európskych inš  túcií a agentúr pri zabezpe ovaní spolo ných vonkajších 
hraníc schengenského priestoru je cestou pre jeho dlhodobú udržate nos  a za-
bezpe enie bezpe nos   obyvate ov Európskej únie.

Slovenská republika ako lenský štát Európskej únie a plnohodnotný partner 
v zabezpe ovaní spolo ného schengenského priestoru je pripravená plni  nové 
úlohy, ktoré jej budú vyplýva , i už z novej právnej úpravy alebo vývoja legálnej, 
ako aj nelegálnej migrácie na vonkajších hraniciach.

55 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) . 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex 
Spolo enstva upravujúci pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) v platnom znení.
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ÚVOD
Slovenská republika ako nezávislý subjekt medzinárodného práva plní úlohy vy-
plývajúce z medzinárodných zmlúv a dohôd. Viazaná je bilaterálnymi zmluvami 
v oblas   kontroly, režimu a spolupráce na štátnych hraniciach, ktoré má uzatvore-
né so všetkými susednými štátmi, okrem Rakúska. Berúc do úvahy záväzok zabez-
pe ova  vysokú úrove  kontroly vonkajších schengenských hraníc, teda v prípade 
Slovenskej republiky konkrétne slovensko-ukrajinskej štátnej hranice, je pre úrad 
hrani nej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru strategickým partnerom 
Správa Štátnej pohrani nej služby Ukrajiny.

Dôležitým právnym základom je v danej oblas   Zmluva medzi Slovenskou re-
publikou a Ukrajinou o režime na slovensko-ukrajinských štátnych hraniciach, spo-
lupráci a vzájomnej pomoci v hrani ných otázkach (Ozn. MZV SR . 2/1995 Z. z., 

alej len „Zmluva“), ktorá bola podpísaná d a 14. októbra 1993 v Bra  slave. Uve-
dená zmluva bola ra   kovaná d a 21. septembra 1994, ú inná od 2. decembra 
1994 a platná od 10. januára 1995.

innos  hrani ných splnomocnencov okrem uvedenej bilaterálnej zmluvy upra-
vuje Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky zo d a 18. novembra 1994 
o hrani ných splnomocnencoch, ktoré nadobudlo ú innos  d a 1. decembra 
1994, pri om novelizované bolo Nariadením ministra vnútra Slovenskej republiky 
. 92/2005. Štatút hlavného hrani ného splnomocnenca vymedzuje postavenie, 

pôsobnos  a úlohy hlavného hrani ného splnomocnenca Slovenskej republiky, 
ustanovuje zásady innos   a organiza né zabezpe enie innos   splnomocnenca 
a jeho vz ahy k orgánom štátnej správy, orgánom územnej samosprávy a iným sub-
jektom.

AKTUÁLNE FUNGOVANIE HRANIČNO-
SPLNOMOCNENECKEJ ČINNOSTI V RÁMCI 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY A UKRAJINY

Michaela Žáková
vedúca oddelenia vonkajších vz ahov, 

Úrad hrani nej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru



53Skvalitňovanie manažmentu slovensko-ukrajinskej hranice

HRANI NO SPLNOMOCNENECKÁ INNOS

V nasledujúcej as   sa zameriame na Zmluvu medzi Slovenskou republikou a Ukra-
jinou o režime na slovensko-ukrajinských štátnych hraniciach, spolupráci a vzájom-
nej pomoci v hrani ných otázkach. V rámci Zmluvy bol zriadený inš  tút hrani ných 
splnomocnencov, ktorý v Slovenskej republike i na Ukrajine tvoria:
- hlavný hrani ný splnomocnenec,
- zástupcovia hlavného hrani ného splnomocnenca,
- hrani ní splnomocnenci,
- zástupcovia hrani ných splnomocnencov,
- pomocníci hrani ných splnomocnencov,
- exper  .

V súlade s predmetnou Zmluvou vymenúvajú hlavných hrani ných splnomoc-
nencov a ich zástupcov vlády zmluvných strán. Hlavní hrani ní splnomocnenci vy-
menúvajú hrani ných splnomocnencov a ich zástupcov. Mená hlavných hrani ných 
splnomocnencov a ich zástupcov si zmluvné strany oznámia diploma  ckou cestou.

Zástupcovia hlavných hrani ných splnomocnencov a zástupcovia hrani ných 
splnomocnencov majú rovnaké práva a povinnos   ako splnomocnenci, ktorých 
zastupujú.

Z h adiska zastávaných funkcií v rámci Policajného zboru je hrani no-splnomoc-
nenecký aparát v Slovenskej republike nasledovný:
- hlavným hrani ným splnomocnencom je riadite  úradu hrani nej a cudzineckej 

polície Prezídia Policajného zboru, t. j. riadiaci pracovník na centrálnej úrovni,
- zástupcami hlavného hrani ného splnomocnenca sú prvý zástupca riadite a úra-

du hrani nej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru a vedúca oddele-
nia vonkajších vz ahov úradu hrani nej a cudzineckej polície Prezídia Policajné-
ho zboru, tak  ež riadiaci pracovníci na centrálnej úrovni,

- hrani ným splnomocnencom je riadite  riadite stva hrani nej a cudzineckej polí-
cie Sobrance, t. j. riadiaci pracovník na regionálnej úrovni,

- zástupcami hrani ných splnomocnencov sú zástupcovia riadite a riadite stva 
hrani nej a cudzineckej polície Sobrance, tak  ež riadiaci pracovníci na regionál-
nej úrovni,

- pomocníkmi hrani ných splnomocnencov sú riaditelia oddelení hrani nej kon-
troly, teda riadiaci pracovníci na miestnej úrovni.

Na plnenie úloh sa hlavným hrani ným splnomocnencom a ich zástupcom, hra-
ni ným splnomocnencom a ich zástupcom vydávajú splnomocnenia v slovenskom 
a ukrajinskom jazyku. 

Vlády zmluvných strán vydávajú splnomocnenia hlavným hrani ným splnomoc-
nencom a ich zástupcom, hrani ným splnomocnencom a ich zástupcom vydávajú 
splnomocnenia hlavní hrani ní splnomocnenci. Pomocníkom a expertom sú vydá-
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vané písomné poverenia zo strany hrani ných splnomocnencov, v ktorých sa ur ia 
ich práva a povinnos  .

Hlavní hrani ní splnomocnenci sú povinní najmä:
- hodno   situáciu v oblas   ochrany slovensko-ukrajinských štátnych hraníc, za-

bezpe ova  dodržiavanie bezpe nostných záruk a poriadku na týchto hraniciach, 
prijíma  spolo né opatrenia na riešenie vzniknutých problémov a koordinova  
innos  hrani ných splnomocnencov, 

- rozhodova  o otázkach súvisiacich s kontrolou hrani nej prevádzky a fungovania 
hrani ných priechodov a prijíma  príslušné opatrenia, 

- vyšetrova  a rieši  závažné prípady, ktoré sa vyskytnú na štátnych hraniciach 
a ktoré nepatria do právomoci hrani ných splnomocnencov, 

- odovzdáva  diploma  ckou cestou na prerokovanie mimoriadne udalos   a prípa-
dy, na ktorých vyriešení sa vzájomne nedohodli, a svoje závery o nich a návrhy 
na ich riešenie, 

- ur i  úseky pôsobnos   hrani ných splnomocnencov a ich zástupcov a informo-
va  hlavného hrani ného splnomocnenca druhej zmluvnej strany o nich, 

- ur i  vzory dokladov, ktoré používajú v spolo nej innos   hrani ných splnomoc-
nencov.

Hrani ní splnomocnenci v oblas   ich pôsobenia sú povinní najmä:
- vyhodnocova  stav ochrany štátnych hraníc a koordinova  innos  hrani ných 

orgánov, 
- organizova  kontrolu hrani nej prevádzky a zabezpe ova  fungovanie hrani -

ných priechodov, ako aj spoluprácu s ostatnými kontrolnými orgánmi pôsobiaci-
mi na území hrani ných priechodov; poskytova  hlavným hrani ným splnomoc-
nencom údaje týkajúce sa hrani nej prevádzky, 

- organizova  objas ovanie a vyšetrovanie všetkých udalos  , ku ktorým došlo na 
štátnych hraniciach.

Hrani ní splnomocnenci sa navzájom bezodkladne informujú:
- o živelných pohromách a iných mimoriadnych udalos  ach, ktoré sa môžu rozší-

ri  na územie druhej zmluvnej strany, a o vykonávaných opatreniach, 
- o narušení vzdušného priestoru druhej zmluvnej strany, 
- o všetkých prípadoch pripravovaných alebo uskuto nených pro  právnych pre-

kro ení štátnych hraníc a o prijímaných opatreniach.

Pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalos  ach, ku ktorým došlo 
v blízkos   štátnych hraníc, hrani ní splnomocnenci zabezpe ujú prechod záchran-
ných skupín, ktoré môžu prekro i  štátne hranice bez cestovných dokladov, ak ich 
požiadala o pomoc druhá zmluvná strana.
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Pri požiaroch v blízkos   štátnych hraníc môžu požiarne oddiely s vedomím hra-
ni ného splnomocnenca prekro i  štátne hranice bez cestovných dokladov a zasa-
hova , aj ke  ich o pomoc nepožiadala druhá zmluvná strana.

V neodkladných prípadoch hrani ní splnomocnenci zabezpe ujú poskytnu  e le-
kárskej pomoci ob anom druhej zmluvnej strany a povo ujú ich dopravu cez štátne 
hranice do najbližšej nemocnice.

Osoby poskytujúce pomoc môžu prekra ova  štátne hranice v ktoromko vek 
dennom a no nom ase a zdržiava  sa na území druhej zmluvnej strany tak dlho, 
ako je to na poskytnu  e pomoci nevyhnutne potrebné. Môžu si zobra  so sebou 
potrebný materiál a prostriedky a pri návrate spravidla použijú najbližší hrani ný 
priechod.

Pri živelných pohromách alebo v iných prípadoch ohrozenia života alebo zdravia 
osoby v blízkos   štátnych hraníc môžu prekro i  štátne hranice na ktoromko vek 
mieste a v ktoromko vek ase bez cestovných dokladov. Sú však povinné neod-
kladne sa hlási  u príslušných miestnych orgánov. Návrat týchto osôb sprostredkú-
vajú hrani ní splnomocnenci.

Stretnu  a a rokovania hlavných hrani ných splnomocnencov sa uskuto ujú 
najmenej raz za rok, hrani ných splnomocnencov dvakrát za rok, striedavo na úze-
mí oboch zmluvných strán. Stretnu  a a rokovania hlavných hrani ných splnomoc-
nencov a hrani ných splnomocnencov sa konajú na návrh jedného z nich v ním 
navrhovanom termíne. Odpoveda  na pozvanie treba najneskôr do 48 hodín, 
v mimoriadnych prípadoch bezodkladne, po jeho prevza  , pri om ak termín ro-
kovania nevyhovuje, musí by  v odpovedi navrhnutý iný termín. V odôvodnených 
prípadoch môže príslušného splnomocnenca na navrhovanom stretnu   a rokova-
ní zastupova  jeho zástupca, v tomto prípade je jeho povinnos ou v as o tom upo-
vedomi  splnomocnenca druhej zmluvnej strany. Na stretnu   a rokovaní predsedá 
predstavite  tej zmluvnej strany, na ktorej území sa rokovanie koná a následne sa 
zo stretnu   a rokovaní vyhotovuje zápisnica v slovenskom a ukrajinskom jazyku, 
pri om zápisnica nadobúda platnos  jej podpisom.

Hlavní hrani ní splnomocnenci môžu pri plnení úloh prekra ova  štátne hranice 
na ktoromko vek mieste. Hrani ní splnomocnenci môžu pri plnení povinnos   pre-
kra ova  štátne hranice na úseku, ktorý im bol zverený do pôsobnos  .

Po as pobytu na území druhej zmluvnej strany môžu osoby zahrnuté v inš  túte 
hrani ného splnomocnenca nosi  služobnú rovnošatu a osobnú zbra . Pri plnení 
svojich povinnos   na tomto území majú zaru enú osobnú nedotknute nos  a ne-
dotknute nos  dopravných prostriedkov a úradných lis  n, ktoré majú pri sebe. 
Druhá zmluvná strana poskytne týmto osobám, ak o to požiadajú, nevyhnutnú 
pomoc najmä pri zabezpe ovaní dopravných prostriedkov, ubytovania a prostried-
kov na spojenie s vlastnými štátnymi orgánmi.

Osoby, ktoré sú splnomocnené na základe príslušných dohôd zmluvných strán 
vykonáva  práce na štátnych hraniciach, môžu ich prekra ova  len na hrani ných 
priechodoch s hrani nou priepustkou a v prípade potreby na základe súhlasu hra-
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ni ných splnomocnencov aj na iných miestach. Hrani ná priepustka opráv uje jej 
držite a prekra ova  štátne hranice a zdržiava  sa na území druhej zmluvnej strany 
do vzdialenos   500 metrov od hrani nej iary.

Pobyt na území druhej zmluvnej strany sa povo uje od svitania do súmraku. Ak 
sa práce musia vykonáva  v noci, treba o tom v as upovedomi  hrani ných spl-
nomocnencov oboch zmluvných strán a v mimoriadne neodkladných prípadoch 
miestne orgány hrani ného dozoru.

Osoby, splnomocnené na základe príslušných dohôd zmluvných strán vykonáva  
práce na štátnych hraniciach, sú oprávnené na územie druhej zmluvnej strany do-
váža  a spätne vyváža  potrebný materiál a pracovné náradie, ktoré nepodliehajú 
colným poplatkom ani iným dovozným a vývozným obmedzeniam. Ak práce trvajú 
nieko ko dní, materiál a pracovné náradie možno so súhlasom príslušných orgánov 
druhej zmluvnej strany skladova  na pracovisku.

o sa týka odovzdávania a prijímania osôb, domácich zvierat a predmetov, tak 
osoby, ktoré pro  právne prekro ili štátne hranice a boli zadržané na území jednej 
zo zmluvných strán, sa po vykonanom prešetrení okolnos   prekro enia štátnych 
hraníc v o najkratšom ase odovzdajú hrani nému splnomocnencovi tej zmluvnej 
strany, z ktorej územia štátne hranice prekro ili. Hrani ní splnomocnenci ur ujú 
spôsob preberania osôb, ktoré narušili štátne hranice, pri om pri odovzdávaní 
týchto osôb sa zárove  odovzdajú aj veci, ktoré  eto osoby mali pri sebe v ase 
zadržania, a ak ich priniesli z územia druhej zmluvnej strany. Každá zo zmluvných 
strán prijme na návrh druhej zmluvnej strany bez zbyto ných formalít osobu, ktorá 
nesp a podmienky potrebné na vycestovanie a pobyt na území druhej zmluvnej 
strany, ak sa dokáže, že je ob anom zmluvnej strany, ktorej je odovzdávaná.

Hrani ní splnomocnenci sa vzájomne informujú o zatúlaní domácich zvierat na 
územie druhej zmluvnej strany za ú elom prija  a opatrení na ich vyh adanie. Odo-
vzdávanie zatúlaných domácich zvierat sa uskuto ní pod a veterinárnych pred-
pisov zmluvných strán, spravidla najbližšie k miestu, kde boli nájdené, o om sa 
vyhotoví zápisnica.

Predmety, ktoré sa dostali na územie jednej zmluvnej strany z územia druhej 
zmluvnej strany pôsobením prírodných síl, sa po prešetrení okolnos   odovzdajú 
druhej zmluvnej strane, s následným vyhotovením zápisnice o odovzdaní.

Využívanie hrani ných vôd, železníc a ciest prechádzajúcich štátnymi hranicami 
je tak  ež upravené predmetnou zmluvou. lny a iné plavidlá oboch zmluvných 
strán sú oprávnené v hrani ných vodách vo ne pláva  až po hrani nú iaru. V prí-
pade, ak sa plavidlá ktorejko vek zmluvnej strany ocitnú v nebezpe enstve, môžu 
pristá  pri brehu rieky druhej zmluvnej strany, pri om osoba zodpovedná za pla-
vidlo o tom neodkladne informuje hrani né orgány druhej zmluvnej strany, ktoré 
sú povinné poskytnú  jej potrebnú pomoc.

o sa týka doby, kedy sa povo uje plavba plavidlám zmluvných strán v hrani -
ných vodách, v roku 2015 bola iniciovaná zmena zo strany úradu hrani nej a cu-
dzineckej polície Prezídia Policajného zboru vo vz ahu k asovej neobmedzenos   
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danej plavby tak, aby bola plavba v hrani ných vodách možná aj v noci. Jednalo sa 
o návrh na zmenu pôvodnej úpravy, v ktorej bola umožnená takáto plavba iba od 
svitania do súmraku. Všetky lny a ostatné plavidlá plávajúce v hrani ných vodách 
musia ma  príslušnú štátnu vlajku alebo jej vyobrazenie a musia by  ozna ené zre-
te ne vidite nými íslami.

Rybolov v štátnych vodách je povolený až po štátne hranice, a to pod a pred-
pisov platných na území zmluvných strán. Pri výkone práva rybolovu sa zakazuje 
používa  výbušniny, otravné a omamné látky, ako aj prostriedky na hromadné ni-
enie rýb a ich zásob. Tak  ež sa zakazuje rybolov v hrani ných vodách za tmy, ale 

aj cez de , ak je znížená vidite nos .
Totožnos  m tvol objavených v hrani ných vodách alebo na ich brehoch v prí-

pade potreby zis ujú predstavitelia príslušných orgánov oboch zmluvných strán 
spolo ne. 

Na pozemkoch v blízkos   hrani nej iary vykonávajú zmluvné strany všetky prá-
ce tak, aby tým nespôsobili škodu druhej zmluvnej strane. Pri vzniku lesného po-
žiaru blízko štátnych hraníc je zmluvná strana, na ktorej území požiar vznikol, po-
vinná urobi  všetky opatrenia na lokalizáciu a uhasenie požiaru a na obmedzenie 
jeho rozšírenia cez štátne hranice a druhá zmluvná strana všemožne pomáha pri 
uskuto ovaní uvedených opatrení.

Prieskum a ažba nerastných surovín v blízkos   hrani nej iary sa musia vykoná-
va  tak, aby sa nimi nespôsobila škoda na území druhej zmluvnej strany.

Každá zo zmluvných strán je zaviazaná dohliada  na to, aby sa v blízkos   štátnych 
hraníc prísne dodržiavali predpisy o po ovníctve platné na jej území a aby v ase 
po ova iek nedochádzalo k stre be a prenasledovaniu zveri a vtáctva cez štátne 
hranice.

IMPLEMENTÁCIA HRANI NO SPLNOMOCNENECKEJ 
INNOSTI

Hrani no-splnomocnenecká innos  je každoro ne vyhodnocovaná prostredníc-
tvom Správy o innos   hlavného hrani ného splnomocnenca Slovenskej repub-
liky za uplynulý rok, ktorá je prostredníctvom ministra vnútra Slovenskej republi-
ky predkladaná vláde Slovenskej republiky na schválenie. Aktuálny návrh Správy 
o innos   hlavného hrani ného splnomocnenca Slovenskej republiky za rok 2016 
možno zhrnú  nasledovne:

Realizované ak  vity hlavného hrani ného splnomocnenca, hrani ných splno-
mocnencov, ich zástupcov a pomocníkov medzi Slovenskou republikou a Ukraji-
nou za rok 2016 smerovali k dodržiavaniu bezpe nostných záruk a poriadku na 
vonkajších štátnych hraniciach Slovenskej republiky s Ukrajinou. Hlavný hrani ný 
splnomocnenec Slovenskej republiky prijímal opatrenia na riešenie vzniknutých 
problémov a koordinoval innos  hrani ných splnomocnencov. Spolupráca s Ukra-
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jinou prebiehala v súlade s bilaterálnymi a mul  laterálnymi zmluvami. Pozi  vne 
bola hodnotená ak  vna spolupráca opera  vno-pátracích orgánov v boji pro   
nelegálnej migrácii, obchodovaniu s u mi, falšovaniu dokladov, ako aj oblas  vý-
meny informácií. Na vonkajšej štátnej hranici Slovenskej republiky s Ukrajinou sa 
spolupráca zameriavala najmä na oblas  boja pro   nelegálnej migrácii a pašovaniu 
tovarov. 

D a 23. júna 2016 sa v Bra  slave uskuto nilo 19. zasadnu  e hlavných hrani -
ných splnomocnencov Slovenskej republiky a Ukrajiny. Vedúcim slovenskej dele-
gácie bol hlavný hrani ný splnomocnenec Slovenskej republiky plk. JUDr. Ladislav 
Csémi a ukrajinskú delegáciu viedol hlavný hrani ný splnomocnenec Ukrajiny gen.-
plk. Viktor Nazarenko.

Hlavní hrani ní splnomocnenci sa na stretnu   vzájomne informovali o stave 
a vývoji bezpe nostnej situácie na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici, analyzo-
vali stav jej ochrany a vymenili si informácie o otázkach a opatreniach, vedúcich 
k zabráneniu páchania pro  právnej innos   v priebehu roka 2015 a po as prvých 
mesiacov roka 2016. Potvrdili, že dohody dosiahnuté po as predchádzajúceho 
zasadnu  a hlavných hrani ných splnomocnencov Slovenskej republiky a Ukra-
jiny boli splnené. K situácii na spolo nej štátnej hranici konštatovali, že je stále 
dynamická, avšak riadená. Medzi hlavné hrozby na spolo nej slovensko-ukrajin-
skej štátnej hranici aj na alej patrili ak  vity zlo ineckých skupín zapojených do 
prevádza stva osôb, pokusy o nelegálny prevoz tovaru, predovšetkým tabakových 
výrobkov. Aktuálnym problémom na alej zostáva h adanie vhodného spôsobu, 
ktorým by sa zabránilo využívaniu malých leteckých zariadení na nelegálnu cez-
hrani nú trestnú innos . 

D a 16. februára 2016 sa uskuto nilo stretnu  e slovenských a ukrajinských 
predstavite ov hrani ných služieb, za ú as   predstavite ov vzdušnej obrany ozbro-
jených síl Slovenskej republiky a Ukrajiny. Ú elom stretnu  a bolo prija  adekvátne 
opatrenia na riešenie problema  ky nelegálnych preletov cez slovensko-ukrajinskú 
štátnu hranicu, v súvislos   so zvýšeným po tom prípadov narušenia vzdušného 
priestoru na vonkajšej hranici Európskej únie malými leteckými zariadeniami a níz-
ko le  acimi technickými zariadeniami (dronmi), ktoré boli využívané na pašovanie 
udí a tovaru. 

V súvislos   s aktuálnym vývojom v oblas   nelegálnej migrácie hlavní hrani ní 
splnomocnenci Slovenskej republiky a Ukrajiny poukázali na skuto nos , že dote-
rajšie migra né trasy môžu by  v blízkej dobe ovplyvnené uplat ovaním dohody 
medzi Európskou úniou a Tureckom, ako aj ú innos ou migra ných a azylových 
poli  k nárazníkových štátov. Strany diskutovali o možnom riziku v súvislos   so 
zmenou smerovania migra ných trás a následnom vzniku nových kanálov nelegál-
nej migrácie.

Berúc do úvahy vznikajúce hrozby, ras  e potreba vzájomnej spolupráce v boji 
pro   prevádza stvu a pri odha ovaní a zamedzovaní rôznych druhov cezhrani nej 
trestnej innos  . Na stretnu   bolo potvrdené, že spolupráca opera  vnych zložiek 
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je realizovaná na náležitej úrovni. Vyzdvihnutý bol význam úzkej sú innos   opera-
 vno-pátracích orgánov oboch strán a význam vzájomnej informovanos   o opat-

reniach na zamedzenie pro  právnej innos   na spolo ných štátnych hraniciach. 
Vymedzené boli základné smery alšieho zlepšovania a prehlbovania ich spoluprá-
ce. Zárove  bola zdôraznená nutnos  zvýšenej spolupráce pri zis ovaní a potlá aní 
akýchko vek prejavov korup ného správania pri kontrole štátnych hraníc.

Hlavní hrani ní splnomocnenci Slovenskej republiky a Ukrajiny potvrdili, že vy-
konávanie služby vo forme spolo ných hliadok na slovensko-ukrajinskej štátnej 
hranici je efek  vnym nástrojom pri predchádzaní nelegálnej migrácii, ktorý ú inne 
napomáha v boji pro   cezhrani nej trestnej innos  . Podpora mechanizmu a skva-
litnenie výkonu spolo ných hliadok je zabezpe ené prostredníctvom pravidelných 
školení personálu zmluvných strán, ktoré sa uskuto nilo v d och 24. - 25. febru-
ára 2016 na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici. V roku 2015 bolo vykonaných 
164 spolo ných hliadok na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici a v roku 2016 ich 
bolo vykonaných 168. Na základe uvedeného je možné hodno   stav implemen-
tácie Dohody medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Správou štátnej 
hrani nej služby Ukrajiny o spolo ných hliadkach na slovensko-ukrajinskej štátnej 
hranici, podpísanej d a 30. októbra 2013 v Bra  slave, vysoko pozi  vne. 

Slovenská delegácia zárove  na rokovaní navrhla doplnenie citovanej Dohody 
o spolo ných hliadkach na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici, a to v súvislos   
s potrebou formalizácie spolo ných ad-hoc hliadok. Na základe uvedeného bol 
v roku 2016 zo strany hlavného hrani ného splnomocnenca Slovenskej republiky 
pripravený návrh doplnenia predmetnej Dohody o spolo ných hliadkach na slo-
vensko-ukrajinskej štátnej hranici, ku ktorému má ukrajinská strana možnos  vzne-
senia pripomienok.

Úrove  spolupráce pri výmene šta  s  ckých a analy  ckých informácií bola hod-
notená tak  ež pozi  vne. Slovenská a ukrajinská strana sa dohodli, že na alej budú 
pokra ova  vo výmene informácií v záujme kontroly slovensko-ukrajinskej štátnej 
hranice, s cie om vykonáva  ustanovenia Protokolu medzi Ministerstvom vnútra 
a Správou Štátnej pohrani nej služby Ukrajiny o výmene informácií. Stranami bola 
odsúhlasená výmena informácií a analy  ckých správ v oblas   nelegálnej migrácie, 
s cie om spolo ného hodnotenia hrozieb na slovensko-ukrajinskom úseku štátnej 
hranice.

Na zasadnu   hlavných hrani ných splnomocnencov Slovenskej republiky a Ukra-
jiny boli prediskutované otázky fungovania hrani ných priechodov na spolo nej 
slovensko-ukrajinskej štátnej hranici, pri om bolo skonštatované, že pohyb cez 
predmetné hrani né priechody bol plynulý a pri výskyte komplikácií mali  eto iba 
do asný charakter. V sledovanom období bola situácia vo vz ahu k pohybu osôb 
a dopravných prostriedkov cez spolo nú štátnu hranicu stabilná.

V súlade s dohodami prezidentov krajín Vyšehradskej štvorky a prezidenta Ukra-
jiny, týkajúcich sa uplatnenia novej formy spolupráce, najmä v oblas   zaistenia 
bezpe nos  , otvorili hlavní hrani ní splnomocnenci Slovenskej republiky a Ukra-
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jiny v roku 2015 dialóg oh adom kontroly na spolo ných hrani ných priechodoch 
na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici, v súlade s legisla  vou Európskej únie. 
V roku 2015 vypracovala slovenská strana v súlade s Kódexom schengenských hra-
níc nový návrh Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o spolupráci pri 
vykonávaní kontroly osôb, dopravných prostriedkov a tovaru na spolo ných hra-
ni ných priechodoch. K danej problema  ke sa uskuto nili v rokoch 2015 a 2016 
tri expertné rokovania, kedy bol návrh zmluvy pripomienkovaný oboma stranami. 
Návrh zmluvy bol v roku 2016 preložený slovenskou stranou do anglického jazyka 
a predložený ukrajinskej strane na pripomienkovanie, ktorá za iatkom roka 2017 
avizovala záujem o alšie expertné rokovanie. K danému je však potrebné pozna-
mena , že samotné zriadenie prevádzky na spolo ných hrani ných priechodoch 
prináleží do vecnej pôsobnos   Ministerstva  nancií Slovenskej republiky. V prípa-
de zriadenia spolo ného hrani ného priechodu bude Úrad hrani nej a cudzineckej 
polície Prezídia Policajného zboru zabezpe ova  plnenie úloh v súvislos   s výko-
nom hrani nej kontroly na tomto priechode.

Ukrajinská strana informovala o stave realizácie pešieho a cyklis  ckého hra-
ni ného priechodu na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici „Užhorod -Vyšné Ne-
mecké“. Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a kabinetom ministrov 
Ukrajiny o zmenách a doplnení v Zmluve medzi vládou Slovenskej republiky a vlá-
dou Ukrajiny o hrani ných priechodoch na spolo nej štátnej hranici bol v ase 
rokovania hlavných hrani ných splnomocnencov Slovenskej republiky a Ukrajiny 
posudzovaný expertmi príslušných ministers  ev a inš  túcií Ukrajiny. 

Hlavný hrani ný splnomocnenec Slovenskej republiky k realizácii pešieho 
a cyklis  ckého hrani ného priechodu na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici 
„Užhorod -Vyšné Nemecké“ zaujal nasledovné stanovisko: v prílohe k Zmluve 
medzi vládou Slovenskej republiky a Ukrajiny o hrani ných priechodoch na spo-
lo ných štátnych hraniciach je cestný hrani ný priechod Vyšné Nemecké – Už-
horod de  novaný ako medzinárodný pre osobnú a nákladnú automobilovú do-
pravu, bez obmedzenia a s nepretržitým pracovným asom, za  a  tu teda pohyb 
peších a cyklistov zahrnutý nie je. Slovensko má na hrani nom priechode Vyšné 
Nemecké – Užhorod vytvorené podmienky, ako aj infraštruktúru potrebnú pre 
realizáciu priechodu hranice pre chodcov a cyklistov, pri om k realizácii daného 
zámeru je nevyhnutné vybudova  infraštruktúru na ukrajinskej strane hrani né-
ho priechodu. Úrad hrani nej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru by 
privítal spustenie prevádzky hrani ného priechodu Vyšné Nemecké – Užhorod aj 
pre peších a cyklistov, avšak túto oblas  je potrebné legisla  vne dorieši  a tak  ež 
dobudova  infraštruktúru hrani ného priechodu na ukrajinskej strane, pri om 
v Slovenskej republike je v danej veci príslušné Ministerstvo  nancií Slovenskej 
republiky. 

Hlavní hrani ní splnomocnenci Slovenskej republiky a Ukrajiny vyhodno  li in-
nos  a výsledky spolupráce hrani ných splnomocnencov, ich zástupcov a pomoc-
níkov oboch strán. Potvrdili, že spolupráca v rámci hrani no-splnomocneneckého 
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aparátu prebieha na vysokej úrovni a úlohy uložené bilaterálnymi zmluvami a do-
hodami sú plnené priebežne.

V roku 2016 sa uskuto nili 4 pracovné stretnu  a hrani ných splnomocnencov 
Slovenskej republiky a Ukrajiny, na ktorých boli prerokované aktuálne otázky týka-
júce sa úrovne ochrany štátnych hraníc a dodržiavania režimu na hraniciach. Pre-
diskutované boli  ež aktuálne otázky súvisiace s innos ou hrani ných priechodov 
a foriem vzájomnej spolupráce na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici. Na úrovni 
zástupcov hrani ných splnomocnencov Slovenskej republiky a Ukrajiny sa usku-
to nili v roku 2016 tri pracovné stretnu  a, na ktorých boli prediskutované otázky 
súvisiace s ochranou slovensko-ukrajinskej štátnej hranice. 

Hlavní hrani ní splnomocnenci skonštatovali, že jednotlivé úlohy prijaté na riad-
nych pracovných stretnu  ach hrani ných splnomocnencov a ich zástupcov sú prie-
bežne plnené a prispievajú ku skvalitneniu vzájomnej spolupráce oboch strán. 

Na podnet ukrajinskej strany bolo na rokovaní hlavných hrani ných splnomoc-
nencov Slovenskej republiky a Ukrajiny konštatované, že je potrebné venova  viac 
pozornos   postupu pri prácach v kontrolovaných hrani ných oblas  ach sloven-
sko-ukrajinskej štátnej hranice, predovšetkým, aby sa údržbou hrani ného pásu 
dosiahol požadovaný stav. 

Na zasadnu   hlavných hrani ných splnomocnencov Slovenskej republiky 
a Ukrajiny bol prediskutovaný stav implementácie Dohody medzi Európskym 
spolo enstvom a Ukrajinou o readmisii osôb, podpísanej d a 18. júna 2007 v Lu-
xemburgu. Možno konštatova , že táto prebiehala na uspokojivej úrovni. Slo-
venská strana v tejto súvislos   uviedla, že prebieha pripomienkovanie návrhu 
Protokolu medzi Slovenskou republikou a Kabinetom ministrov Ukrajiny o vyko-
návaní Dohody medzi Európskym spolo enstvom a Ukrajinou o readmisii osôb. 
Príslušné ukrajinské orgány navrhli diploma  ckou cestou zorganizova  v danej 
veci expertné stretnu  e na území Ukrajiny, ktoré by sa malo uskuto ni  v prie-
behu roku 2017.

Hlavní hrani ní splnomocnenci Slovenskej republiky a Ukrajiny pozi  vne hod-
no  li vývoj vzájomnej spolupráce. Úlohy ur ené v Pláne rozvoja spolupráce me-
dzi úradom hrani nej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru a Správou 
Štátnej pohrani nej služby Ukrajiny na roky 2015 – 2016 boli splnené. Pri plnení 
predmetného Plánu boli dôležitými najmä stretnu  a riadiacich pracovníkov ope-
ra  vnych orgánov a informa no-analy  ckých oddelení, ako i riadiacich pracovní-
kov útvarov, ktoré zabezpe ujú kontrolu hraníc na miestnej úrovni.

alej sa v súlade s vyššie uvedeným Plánom uskuto nila v d och 16.–20. mája 
2016 jazyková stáž ukrajinského jazyka na Národnej Akadémii Bohdana Chmel-
nického Štátnej pohrani nej služby Ukrajiny pre pracovníka Riadite stva hrani nej 
a cudzineckej polície Sobrance. Ukrajinská strana tak  ež po akovala za organi-
záciu jazykových stáží na Strednej odbornej škole Policajného zboru Košice pre 
pracovníkov Štátnej pohrani nej služby Ukrajiny, v rámci bilaterálnej spolupráce, 
ale i v rámci medzinárodných projektov.
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Pozi  vne bol hodnotený stav implementácie ak  vít projektu s názvom CBC 
01017 „Zlepšenie technických a vzdelávacích kapacít na urýchlenie vybavovania 
procesu na spolo nej slovensko-ukrajinskej hranici“, v rámci Programu SK08 – Cez-
hrani ná spolupráca. Uvedený projekt bol realizovaný v rámci Nórskeho  nan né-
ho mechanizmu.

Hlavní hrani ní splnomocnenci Slovenskej republiky a Ukrajiny diskutovali o po-
trebách alšieho rozvoja a preh benia spolupráce, pri om za týmto ú elom podpí-
sali Plán rozvoja spolupráce medzi úradom hrani nej a cudzineckej polície Prezídia 
Policajného zboru a Správou Štátnej pohrani nej služby Ukrajiny na roky 2017 – 
2018.

alšie 20. zasadnu  e hlavných hrani ných splnomocnencov Slovenskej republi-
ky a Ukrajiny sa uskuto ní na území Ukrajiny v roku 2017.

ZÁVER
Na záver je možné skonštatova , že spolupráca v rámci hrani no-splnomocnenec-
kého aparátu Slovenskej republiky a Ukrajiny je napriek zložitej vnútropoli  ckej 
situácii na Ukrajine realizovaná efek  vne a na vysokej úrovni. Z poh adu potreby 
plnenia záväzku zabezpe ova  vysokú úrove  kontroly vonkajších schengenských 
hraníc, v danom prípade slovensko-ukrajinskej štátnej hranice, a to v období aktu-
álnej migra nej krízy, je alší kon  nuálny rozvoj uvedenej spolupráce medzi slo-
venskými a ukrajinskými partnerskými službami na alej ve mi dôležitý a význam-
ný. 
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HRANI NÉ PRIECHODY NA SLOVENSKO UKRAJINSKEJ 
HRANICI 
Za iatky fungovania hrani ných priechodov na slovensko–ukrajinskej hranici sia-
hajú do roku 1992, ke  bol do prevádzky odovzdaný colný priechod Vyšné Nemec-
ké – Užhorod. Do roku 1994 to bol jediný cestný hrani ný priechod pre osobnú aj 
nákladnú dopravu, pri om boli v prevádzke aj dva železni né hrani né priechody 

ierna nad Tisou – op pre osobnú a nákladnú dopravu (bez obmedzenia) a Ma-
ovské Vojkovce – Pavlovo pre železni nú nákladnú dopravu. V tom ase sa na 
innos   pri kontrole štátnej hranice podie ali okrem policajných zložiek aj útvary 

vojsk hrani nej polície. Vojaci povinnej vojenskej základnej služby, služobne zara-
dení na útvare vojsk hrani nej polície a jeho organiza ných zložkách vykonávali 
služobnú innos  na jednotlivých základných útvaroch Policajného zboru disloko-
vaných v katastrálnych územiach obcí pri ahlých k štátnej hranici Slovenskej re-
publiky. Postupom asu však bola naliehavá potreba otvorenia alších hrani ných 
priechodov, najmä cestných, z dôvodu odbremenenia hrani ného priechodu Vy-
šné Nemecké –Užhorod. Vláda Slovenskej republiky v októbri 1994 prerokovala 
a schválila svojím uznesením materiál pod názvom „Koncepcia výstavby a rekon-
štrukcie hrani ných priechodov na štátnej hranici s Ukrajinou“. Touto koncepciou 
sa postupne za ala výstavba a rekonštrukcia hrani ných priechodov a prebieha-
la postupne až do roku 2005 v nieko kých etapách. Dôležitou sú as ou pri tejto 
koncepcii bola aj dohoda na spolupráci s colnými orgánmi pri spolo nom výkone 
služby na hrani ných priechodoch, ke že útvar vojsk hrani nej polície úradu hra-
ni nej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru a jeho organiza né zložky 

VYBAVOVACÍ PROCES NA HRANIČNÝCH 
PRIECHODOCH NA SLOVENSKO-
UKRAJINSKEJ HRANICI A MOŽNOSTI 
JEHO SKVALITNENIA A ZRÝCHLENIA

Pavol Buza 
starší referent špecialista, Odbor hrani nej polície, 

Úrad hrani nej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru
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boli zrušené ako sú as  Vojsk Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. d om 31. 
12. 2002.

Vzh adom na snahu Slovenskej republiky o vstup do Európskej únie a schengen-
ského priestoru bolo potrebné reagova  a  ež zabezpe i  nevyhnutné legisla  vne, 
personálne, ekonomické a materiálno–technické opatrenia v podmienkach služby 
hrani nej a cudzineckej polície na nasledujúce roky.

Základné ciele stratégie dobudovania kontroly hraníc schengenského typu na 
úseku ochrany štátnej hranice vychádzali z vývoja bezpe nostnej situácie na území 
Slovenskej republiky, na druhej strane sa v nich museli odzrkadli  záväzky Sloven-
skej republiky pri implementácii schengenského acquis. 

Následným vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie v roku 2004 
a schengenského priestoru v roku 2007 prechádzali hrani né priechody na alej 
postupnou rekonštrukciou a modernizáciou v rámci rôznych projektov  nancova-
ných z prostriedkov Európskej únie. Kontrola hraníc sa na schengenskej sloven-
sko-ukrajinskej hranici postupne sprís ovala, ke že išlo o jedinú vonkajšiu hrani-
cu. Treba však doda , že všetky hrani né priechody na území Slovenskej republiky 
spadajú do kompetencie Ministerstva  nancií Slovenskej republiky o znamená, 
že akéko vek zmeny na hrani ných priechodoch t.j. charakter hrani ného priecho-
du (výstavba nového hrani ného priechodu, rozšírenie, rekonštrukcia...) sú plne 
v kompetencii Ministerstva  nancií Slovenskej republiky. Ministerstvo vnútra Slo-
venskej republiky sa podie a len na plnení úloh pri otváraní, uzatváraní a zmenách 
charakteru hrani ných priechodov. 

Poslednou zmenou prešli hrani né priechody implementáciou projektu „Mo-
dernizácia a rekonštrukcia hrani ných priechodov na slovensko-ukrajinskej hrani-
ci“, ktorý bol realizovaný v rámci Programu cezhrani nej spolupráce ENPI Ma ar-
sko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2007 – 2013. V roku 2014 prešli rekonštruk-
ciou hrani né priechody Ma ovské Vojkovce – Pavlovo a Ve ké Slemence – Mali 
Selmenci. Neskôr v roku 2015 prešiel rekonštrukciou aj najvä ší hrani ný priechod 
Vyšné Nemecké – Užhorod. 

Rekonštrukciou na hrani nom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod sa zvýšil 
po et jazdných pruhov pre osobnú dopravu z troch na štyri na vstupe, a z dvoch 
na tri na výstupe zo Slovenskej republiky. Zárove  sa upravil koridor pre chodcov 
a cyklistov, aj ke  ním za  a  nemôžu prechádza  a zlepšili sa aj podmienky pre vý-
kon colnej a hrani nej kontroly. Spustenie prevádzky hrani ného priechodu Vyšné 
Nemecké – Užhorod aj pre peších a cyklistov, je potrebné ešte legisla  vne dorieši  
bilaterálnou dohodou a tak  ež dobudova  infraštruktúru hrani ného priechodu, 
hlavne na ukrajinskej strane.

V sú asnos   je na vonkajšej hranici Slovenskej republiky s Ukrajinou disloko-
vaných pä  hrani ných priechodov70). Z toho sú tri cestné hrani né priechody 

70 Zmluva medzi vládou SR a vládou Ukrajiny o hrani ných priechodoch na spolo ných štátnych 
hraniciach (oznámenie MZV . 54/1998 Z. z.).
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a dva železni né, kde však iba hrani ný priechod ierna nad Tisou - op je ur ený 
pre osobnú a nákladnú dopravu. Hrani ný priechod Ma ovské Vojkovce - Pavlo-
vo je ur ený len pre nákladnú dopravu.
- Hrani ný priechod Vyšné Nemecké – Užhorod - cestný hrani ný priechod pre 

motorové vozidlá do 3,5 t a nad 3,5 t celkovej hmotnos   vozidla (bez obmedze-
nia)

- Hrani ný priechod Ub a – Malyj Bereznyj - hrani ný priechod pre osobnú do-
pravu (vrátane autobusov pravidelnej a nepravidelnej dopravy, peších a cyklis-
tov) a nákladnú dopravu s celkovou hmotnos ou motorového vozidlá do 3,5 t

- Hrani ný priechod Ve ké Slemence – Mali Selmenci - hrani ný priechod ur ený 
pre peších a cyklistov so stanovenou otváracou dobou od 08.00 do 20.00 h

- Hrani ný priechod ierna nad Tisou – op - železni ný hrani ný priechod pre 
osobnú aj nákladnú dopravu

- Hrani ný priechod Ma ovské Vojkovce – Pavlovo - železni ný hrani ný priechod 
(pre nákladnú dopravu).
 
Na všetkých hrani ných priechodoch sa vykonáva hrani ná kontrola. Hrani nou 

kontrolou sa rozumie kontrola vykonávaná na hrani ných priechodoch, aby sa oso-
bám, vrátane ich dopravných prostriedkov a predmetov v ich držbe, mohol povoli  
vstup na územie lenských štátov, alebo aby smeli toto územie opus  71).

Je dôležité si uvedomi  skuto nos , že hrani ná kontrola na vonkajších hrani-
ciach nie je len v záujme toho štátu, na hraniciach ktorého sa vykonáva. lenský 
štát, ktorý vykonáva kontrolu na vonkajších hraniciach je zodpovedný za jej riadny 
výkon, nako ko ju  ež vykonáva aj v mene ostatných štátov, ktoré zrušili kontro-
lu na svojich vnútorných hraniciach. Hrani ná kontrola je jednou zo základných 
foriem boja pro   nedovolenému pris ahovalectvu, obchodovaniu s u mi a za-
medzeniu akéhoko vek nebezpe enstva pre vnútornú bezpe nos  štátu, verejný 
poriadok, verejné zdravie a medzinárodné vz ahy lenských štátov Európskej únie.

Práve z tohto dôvodu musia by  stanovené podrobné podmienky a ú inné ná-
stroje výkonu kontroly, ktoré sú spolo né pre všetky lenské štáty. Policaj   služby 
hrani nej a cudzineckej polície zaradení na oddelení hrani nej kontroly Policajné-
ho zboru pri hrani nej kontrole postupujú pod a osobitných predpisov72). Všetky 
osoby, ktoré prekra ujú vonkajšiu hranicu sa však musia podrobi  minimálnej kon-
trole na zistenie totožnos   na základe preukázania, alebo predloženia cestovných 
dokladov. 

71 l. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 z 9. marca 2016, ktorým sa 
ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských 
hraníc).

72 Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 z 9. marca 2016, ktorým sa 
ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských 
hraníc), Zákon . 404/2011 z 21. októbra 2011 o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, Zákon Národnej rady Slovenskej republiky . 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení 
neskorších predpisov.
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V prípade výnimo ných a nepredvídaných okolnos   je možné na hrani ných 
priechodoch hrani né kontroly aj zmierni . Takéto výnimo né a nepredvídané 
okolnos   môžu nasta  vtedy, ke  nepredvídané udalos   majú za následok takú in-
tenzívnu premávku, že akacia doba na hrani nom priechode sa stáva neprimera-
nou a už sa vy erpali všetky zdroje oh adom personálu, zariadení aj organizácie73.

V rámci hrani nej kontroly rozlišujeme minimálnu a dôkladnú kontrolu.
Minimálna kontrola pozostáva z rýchleho a priameho overenia platnos   do-

kladu, ktorý svojho zákonného držite a opráv uje prekro i  hranicu, a overenia 
prítomnos   znakov falšovania alebo pozme ovania v prípade potreby pomocou 
technických zariadení alebo preverením informácií výlu ne o odcudzených, zne-
užitých, stratených alebo neplatných dokladoch v príslušných databázach.74)

Zjednodušene môžeme poveda , že je to kontrola, ktorá je ve mi rýchla a kto-
rá nás na hrani ných priechodoch ve mi nezdrží. Táto kontrola sa týka ob anov 
Európskeho hospodárskeho priestoru a ich rodinných príslušníkov a osôb požíva-
júcich výsady a imunity. Podstatou tejto kontroly je naozaj vo ve mi krátkom ase 
a maximálnej možnej miere ostražitos   urýchlene vybavi  cestujúcich na hrani-
ciach. Avšak aj minimálna kontrola v sebe zah a množstvo detailov, ktoré musia 
by  splnené, aby bol prechod cez hrani ný priechod naozaj jednoduchší. Na prvý 
poh ad je to ve mi jednoduchá innos  policajta, ktorá spo íva v rýchlom a pria-
mom overení dokladu o do platnos   a pravos  , vizuálnej kontroly osoby s fo-
togra  ou v cestovnom doklade a kontroly jednoduchých znakov falšovania a po-
zme ovania bez pomoci technických zariadení. V praxi to znamená sk bi  ve ké 
množstvo informácii o cestovnom doklade so skúsenos ami, o nie je samozrejme 
jednoduché. Je naozaj na policajtovi pri hrani nej kontrole, ako rýchlo dokáže pre-
tavi  svoje vedomos   do reálnej situácie, a ako ve mi tá minimálna kontrola bude 
ma  potrebný efekt. 

Úlohou policajtov pri minimálnej hrani nej kontrole nie je vybavi  cestujúcich 
ako „na výrobnom páse“ za stanovené asové obdobie, ale jasne a zrete ne za 
pomoci svojich schopnos   zabezpe i  pružnos  vybavovacieho procesu. Na naj-
vä šom hrani nom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod sa policaj   snažia urých-
li  vybavovací proces aj tým, že hrani nú kontrolu vykonávajú mimo vybavovacej 
kabínky v miestach až pri rampe tvoriacej koridor medzi územím Slovenskej re-
publiky a územím Ukrajiny. Nie vždy je takáto kontrola efek  vna a sp a svoj ú el, 
ke že na hrani ných priechodoch vykonávajú kontrolu aj zložky Finan nej správy 
Ministerstva  nancií Slovenskej republiky. Minimálna kontrola neznamená, že je 
to kontrola vykonávaná mimo vybavovacej kabínky na hrani nom priechode. Ne-

73 l. 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 z 9. marca 2016, ktorým sa 
ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských 
hraníc).

74 l. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 z 9. marca 2016, ktorým sa 
ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských 
hraníc).
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znamená to ani vykona  ju rýchlo, lebo je cestujúci nespokojný s d žkou kontroly, 
znamená to vykona  minimálnu kontrolu tak, aby boli splnené všetky podmienky 
bezpe nos   za pomoci vlastných schopnos   a dodržania všetkých zásad zákon-
nos  . 

Pod a v sú asnos   platnej legisla  vy je pri vykonávaní minimálnej kontroly mož-
né na nesystema  ckom základe nahliada  do vnútroštátnych a európskych data-
báz s cie om zis   i osoby prekra ujúce hranicu nepredstavujú skuto né a reálne 
riziko ohrozenia vnútornej bezpe nos  , verejného poriadku, alebo ohrozenia ve-
rejného zdravia. V blízkej budúcnos   sa však táto požiadavka môže zmeni  a je 
celkom reálne, že nahliadanie do európskych databáz bude systema  cké a bude 
jednou zo základných podmienok vstupu do Schengenského priestoru. 

Dôkladná kontrola na vstupe zah a overenie podmienok stanovených v oso-
bitnom predpise5). V tomto je obsiahnuté podrobné preskúmanie nieko kých as-
pektov. 

Pod pojmom dôkladná kontrola je možné si predstavi  množstvo úkonov, ktoré 
musí policajt zvládnu  a ovláda , aby zaru il osobám bezpe ný prechod hranicou 
a oprávnenos  pobytu v lenskom štáte. Na všetkých hrani ných priechodoch na 
slovensko–ukrajinskej hranici sa policaj   vykonávajúci hrani nú kontrolu denne 
stretávajú s rôznymi skupinami cestujúcich. Pri hrani nej kontrole, ktorá je den-
no-denne ru  nnou záležitos ou, sa objavujú stále nové a nové formy a nástroje 
ako cez túto kontrolu prejs  aj v prípadoch, ke  cestujúci vie, že jeho doklad nie je 
v poriadku. V minulos   dochádzalo k prípadom, že štátni príslušníci tretej krajiny 
sa asto pokúšali prekro i  hranicu na slovensko–ukrajinských hrani ných prie-
chodoch bez cestovného dokladu, resp. bez platného cestovného dokladu, bez 
víz a spoliehali sa jednak na „ústretovos “ a jednak na „neodbornos “ policajných 
a colných orgánov. V sú asnos   je situácia celkom iná, a takéto prípady sa stávajú 
ojedinelými. 

Dôkladná kontrola cestovného dokladu kvôli zis ovaniu znakov falšovania, ale-
bo pozme ovania je dôležitou sú as ou hrani nej kontroly. Uvedená innos  je 
primárne v kompetencii príslušníka vykonávajúceho druholíniovú kontrolu, no ve-
die  odhali  prvotné znaky falšovania by mal aj príslušník vykonávajúci prvolíniovú 
kontrolu. Záleží však od okolnos   a od celkovej odbornej znalos   policajta pove-
reného vykonávaním hrani nej kontroly. V prípade odhalenia takéhoto znaku sú 
prvotné kroky smerované na odborne vyškoleného policajta, ktorý potvrdí resp. 
vyvrá   akéko vek podozrenie zo spáchania pre inu falšovania a pozme ovania ve-
rejnej lis  ny, úradnej pe ate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej zna ky 
pod a osobitného predpisu75).

Dôležitou sú as ou pri dôkladnej kontrole je skúmanie odtla kov priechodových 
pe iatok v cestovnom doklade osoby prekra ujúcej hranicu. Uvedená innos  sa 
vykonáva s cie om overi  a porovna  dátum vstupov resp. výstupov i daná osoba 

75 § 352 ods. 1 zákona . 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. 
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už neprekro ila maximálnu d žku povoleného pobytu na území lenských štátov 
Európskej únie. V sú asnej dobe ide o novodobý trend, ktorý má stúpajúcu ten-
denciu, ke  si cudzinci nechávajú do svojich cestovných dokladov odtlá a  falošné 
priechodové pe iatky za  nan nú odmenu. Ide o zlegalizovanie pobytu bez toho, 
aby museli vycestova  a na alej sa neoprávnene zdržiavajú na území lenského 
štátu. 

Najviac prípadov tvoria štátni príslušníci tretej krajiny, ktorí sa zdržiavajú na na-
šom území za ú elom návštevy resp. zamestnania. Tieto prak  ky však policaj   pri 
hrani nej kontrole vo ve kej miere dokážu odhali . Pri dôkladnej kontrole policajt 

alej skúma ú el plánovaného pobytu a v prípade potreby aj kontrolu príslušných 
sprievodných dokladov. Sprievodné doklady sú z poh adu kontroly dôležité, aby 
štátny príslušník tretej krajiny dokázal preukáza  oprávnenos  udelenia víza v len-
skom štáte. Stavajú sa prípady, ke  štátny príslušník tretej krajiny pri žiados   o víza 
uvedie dôvod svojho pobytu v krajine „turis  ku“ a pri hrani nej kontrole sa pre-
ukáže sprievodnými lis  nami o výkone zamestnania. Ide o jasné zneuži  e ú elu 
plánovaného pobytu v lenskom štáte. Sú as ou dôkladnej kontroly je aj overenie, 
i má štátny príslušník tretej krajiny dostatok  nan ných prostriedkov na živoby  e 

na d žku a ú el plánovaného pobytu, návrat do krajiny pôvodu alebo tranzit do tre-
tej krajiny, v ktorej ho ur ite prijmú, alebo i je schopný takéto prostriedky získa  
zákonným spôsobom. Je neprípustné, aby sa štátny príslušník tretej krajiny snažil 
prekro i  vonkajšie hranie bez  nan ných prostriedkov. 

Všetky lenské štáty Európskej únie majú ur ené referen né sumy na živoby-
 e. Pod a osobitného predpisu76) je štátny príslušník tretej krajiny pri dôkladnej 

kontrole na požiadanie policajta povinný preukáza  pokry  e nákladov na každý 
de  pobytu na území Slovenskej republiky vo vo ne zamenite nej mene v celkovej 
výške 56 eur. Dôkladná kontrola alej zah a aj overenie i štátny príslušník tretej 
krajiny, jeho dopravný prostriedok a predmety, ktoré prepravuje, nemôžu ohro-
zi  verejný poriadok, vnútornú bezpe nos , verejné zdravie, alebo medzinárodné 
vz ahy ktoréhoko vek lenského štátu. Takéto overenie jednak zah a fyzickú kon-
trolu dopravného prostriedku policajtom na hrani nom priechode, a jednak pria-
me nahliadnu  e do systémov údajov a upozornení na osoby prípadne predmety, 
ktoré sú predmetom pátrania. 

Aj ke  dovoz, vývoz a preprava tovaru spadajú do kompetencie Finan nej sprá-
vy Ministerstva  nancií Slovenskej republiky, policajt je pri hrani nej kontrole po-
vinný vykona  fyzickú kontrolu dopravného prostriedku. Táto kontrola zah a na-
hliadnu  e do interiéru vozidla, vizuálnu kontrolu posádky vozidla, nahliadnu  e do 
batožinového priestoru. Všetky takto získané informácie pomáhajú policajtovi pri 
hrani nej kontrole k tomu, aby mohol objek  vne posúdi  oprávnenos  prechodu 
cez vonkajšiu hranicu, pobytu v lenskom štáte po splnení všetkých podmienok. 

76 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky . 499/2011 o ur ení sumy  nan ných 
prostriedkov potrebných na pokry  e nákladov spojených s pobytom štátneho príslušníka tretej 
krajiny na území Slovenskej republiky.
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V sú asnos   sa štátni príslušníci tretej krajiny podrobujú dôkladnej kontrole na 
vstupe aj na výstupe zo Slovenskej republiky.

ŠTATISTIKA LEGÁLNEJ A NELEGÁLNEJ MIGRÁCIE 
NA HRANI NÝCH PRIECHODOCH V SLOVENSKEJ 
REPUBLIKE 

Šta  s  cký preh ad o po te osôb a dopravných prostriedkov, ktoré legálne prekro-
ili vonkajšiu hranicu, pod a jednotlivých hrani ných priechodov za obdobie rokov 

2014 a 201577)

2014 2015

Osoby Dopravné 
prostriedky Osoby Dopravné 

prostriedky

PO
ZE

M
N

Á
H

RA
N

IC
A

Ub a 547 216 241 717 522 942 217 750
Vyšné Nemecké 1 068 852 575 393 1 110 859 520 941
Ma ovské Vojkovce 12 186 6 365 12 206 6 695
Ve ké Slemence 157 698 - 175 720 -

ierna nad Tisou 31 701 7 392 30 900 7 244

LE
TI

SK
Á

le  sko Bra  slava 779 359 6 891 881 664 7 654
le  sko Poprad 29 141 285 82 874 629
le  sko Košice 209 219 1 529 263 681 2 277
malé le  ská* 22 820 334 32 278 403

SPOLU 2 858 192 839 906 3 113 124 763 593
* malé le  ská (le  ská Pieš any, Slia , Nitra, Žilina a Prievidza sú hrani né priecho-
dy na malých le  skách pod a Úradného vestníka EÚ C 134)

V uvedenom šta  s  ckom preh ade legálnej migrácie rokov 2014 a 2015 je pri 
jednotlivých ukazovate och vidie  mierny nárast po tu vybavených osôb na hra-
ni ných priechodoch. Situáciu na hrani ných priechodoch, ich priepustnos  a zvý-
šený po et cestujúcich neovplyvnila ani bezpe nostná situácia na Ukrajine. Mig-
ra ná kríza, ktorá vypukla v roku 2014, a ktorá kulminovala v roku 2015, zasiahla 
Slovenskú republiku len okrajovo. Slovenská republika bola a dodnes je mimo tra-
sy hlavného migra ného prúdu hlavne tzv. západobalkánskej trasy smerujúcej pre-
dovšetkým do štátov ako je Nemecko, Švédsko, Fínsko a Spojené krá ovstvo Ve kej 

77 Šta  s  cký preh ad legálnej a nelegálnej migrácie v Slovenskej republike 2015 Prezídium Policajného 
zboru úrad hrani nej a cudzineckej polície.
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Británie a Severného Írska. Napriek uvedeným skuto nos  am môžeme poveda , 
že na hrani ných priechodoch bola za uvedené obdobie plynulá prevádzka bez 
akýchko vek bezpe nostných incidentov.

Šta  s  cký preh ad neoprávnené prekro enie vonkajšej hranice pod a miesta 
a spôsobu prekro enia za obdobie roka 20148)

Po et 
migrantov

PO
ZE

M
N

Á 
H

RA
N

IC
A

m
im

o 
H

P pešo bez vlastného cestovného dokladu 185

pešo s vlastným cestovným dokladom 4

Spolu 189

ce
z H

P

falošný/pozmenený cestovný doklad 37

falošné/pozmenené vízum, povolenie na pobyt 2

vyhnu  e sa hrani nej kontrole -

je osobou, na ktorú bolo vydané upozornenie na ú ely 
odopre  a vstupu vo vnútroštátnej evidencii 2

žiadate  o azyl na hrani nom priechode pri vstupe na územie SR 
s vlastným cestovným dokladom 1

Spolu 42

LE
TI

SK
Á

cudzí cestovný doklad, resp. cestovný doklad získaný podvodom 1

falošný/pozmenený cestovný doklad 1

falošné/pozmenené vízum, povolenie na pobyt 7

Spolu 9

SPOLU 240
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Šta  s  cký preh ad neoprávneného prekro enia vonkajšej hranice pod a miesta 
a spôsobu prekro enia za obdobie roka 20158)

Po et 
migrantov

PO
ZE

M
N

Á 
H

RA
N

IC
A

m
im

o 
H

P pešo bez vlastného cestovného dokladu 108

pešo s vlastným cestovným dokladom 26

Spolu 134

ce
z H

P

falošný/pozmenený cestovný doklad 70

falošné/pozmenené vízum, povolenie na pobyt 1

vyhnu  e sa hrani nej kontrole -

je osobou, na ktorú bolo vydané upozornenie na ú ely odopre  a 
vstupu vo vnútroštátnej evidencii 3

žiadate  o azyl na hrani nom priechode pri vstupe na územie SR 
s vlastným cestovným dokladom -

Spolu 74

LE
TI

SK
Á

cudzí cestovný doklad, resp. cestovný doklad získaný podvodom 1

falošný/pozmenený cestovný doklad 8

falošné/pozmenené vízum, povolenie na pobyt 4

prevádza stvo 1

Spolu 14

SPOLU 222

 
Zo šta  s  ckého preh adu nelegálnej migrácie v porovnaní rokov 2014 a 2015 je 

vidie  mierny pokles zadržaných migrantov aj napriek stále prebiehajúcej migra -
nej kríze. Výrazný podiel na každoro ne klesajúcej tendencii nelegálnej migrácie 
má po et zadržaných migrantov na zelenej hranici. Kým v roku 2014 bol po et 
zadržaných migrantov 189, v roku 2015 pri prehlbujúcej sa migra nej kríze to bolo 
len 134 o je o 55 migrantov menej. 

Napriek klesajúcim po tom nelegálnych migrantov, ktorý sa neoprávnene sna-
žia prekro i  vonkajšiu hranicu, mierne stúpol po et migrantov preukazujúcich sa 
falošným alebo pozmeneným cestovným dokladom. Pri poklese podielu na celko-
vej nelegálnej migrácii je dôležité, aby kontrola vonkajšej hranice bola neustále 
zabezpe ená a pripravená eli  akýmko vek situáciám vývoja nelegálnej migrácie, 
vrátane úplného zabránenia neoprávneného vstupu do schengenského priestoru. 
Je potrebné však ma  na pamä  , že po et zadržaných migrantov nie je rozhodu-
júcim kritériom pre posudzovanie stavu a úrovne zabezpe enia vonkajšej hranice. 
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Celkovo však môžeme konštatova , že na vonkajšej schengenskej hranici sa aktu-
álna migra ná kríza výraznejšie neprejavila.

VÍZIE DO BUDÚCNOSTI ABC BRÁNY, ENTRY/EXIT, 
REGISTROVANÝ CESTUJÚCI
V sú asnos   je pri hrani nej kontrole na „vstupe“ povinnos ou všetkých lenských 
štátov s použi  m dostupných databáz systema  cky kontrolova  štátnych prísluš-
níkov tre  ch krajín. Nie je však stanovené, ktoré kontroly z dôvodov ohrozenia ve-
rejného poriadku a vnútornej bezpe nos   musia by  vykonávané systema  ckým 
spôsobom aj na výstupe. 

Vzh adom na zvýšenú mieru teroris  ckej hrozby, ktorá vo svete panuje, sa Eu-
rópska komisia ako priamu reakciu snaží svojími opatreniami zosúladi  povinnos  
systema  cky overova  aj pri výstupe i štátny príslušník tretej krajiny nepredstavu-
je ohrozenie verejného poriadku a vnútornej bezpe nos  . 

Jedným z možných systémov, ktoré by mohli pomôc  v systema  ckom overo-
vaní vstupu aj výstupu štátnych príslušníkov tre  ch krajín resp. k registrovanému 
prechodu hranicou sú tzv. „ABC brány“ (automa  c border control gates). V sú as-
nos   sú cez ABC brány vybavovaní najmä ob ania Európskej únie. Štátny príslušník 
tretej krajiny po prechode ABC bránou momentálne ešte podlieha alšej kontrole 
o znamená podrobenie sa kontrole zistenia ú elu cesty a vyzna enia odtla ku 

pe iatky do cestovného dokladu. 
ABC brána je samoobslužný systém automa  ckých brán na overovanie totož-

nos   cestujúceho a pravos   jeho dokladov, umož ujúci prekra ovanie hraníc. 
Uvedený systém je v sú asnos   už využívaný niektorými štátmi najmä na medzi-
národných le  skách. Automa  cké hrani né kontroly sú už v sú asnos   realitou 
a do budúcnos   jedným z hlavných nástrojov na podstatné u ah enie prekra ova-
nia hraníc nielen v Európe ale na celom svete. ABC brány sú moderným, rýchlym, 
ekonomicky výhodným a bezpe ným riešením vykonávania hrani nej kontroly 
neustáleho zvyšujúceho sa po tu cestujúcich. Pre využívanie tohto systému je ale 
dôležité, aby cestujúci bol držite om biometrického cestovného dokladu, ktorého 
technológia je dôležitá pre správnu sú innos  s ABC systémom. K ich nasadeniu 
do prevádzky už pristúpilo viacero lenských štátov Európskej únie (napr. v eskej 
republike je na Le  sku Václava Havla Praha v prevádzke už 12 ABC brán a plánuje 
sa nakúpi  alších (7), Holandsko má v prevádzke (76), Španielsko (170), Nemecko 
(140), Portugalsko (24), Fínsko okrem ABC brán na le  skách (30), v prístavoch (3), 
využíva aj (5) na pozemných hraniciach najmä na hraniciach s Ruskou federáciou. 
Tak  ež Po sko v sú asnos   testuje (1) na hrani nom priechode s Ukrajinou – na 
hrani nom priechode len pre peších). 

Medzi najvä šie výhody ABC brán patrí v prvom rade zvýšenie bezpe nos   štátu, 
ke že systém minimalizuje nelegálnu migráciu, a v prípade cestovných dokladov 
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 ež ich zneuži  e a to tým, že sa používa rôzna biometria, ktorá je pre každú osobu 
individuálna. Medzi výhody jednozna ne patrí aj zvýšenie komfortu pri cestovaní 
a jednoduchos  vybavenia osôb pri hrani nej kontrole. Pri zachovávaní štandardu 
kontroly je výhodou, že systém zvyšuje priepustnos  vybavovaných osôb. 

Pri manuálnych kontrolách a administra  vnom vybavovaní cestujúcich dochá-
dza k nedôkladnému monitorovaniu cestujúcich prekra ujúcich hranicu, pri om 
pri používaní systému sú osoby, ktoré dohliadajú na chod, od tohto oslobodené 
v ur itej miere a môžu lepšie monitorova  osoby pri prechode cez vonkajšiu hrani-
cu. Výhodou je aj úplné využi  e elektronických cestovných dokladov.

ABC brány však majú aj svoje nevýhody medzi, ktoré patrí najmä to, že sú tech-
nologicky náro né. Pri technologickej náro nos   je ve mi dôležité, aby bol obslu-
hujúci personál ve mi zdatný po každej stránke a mal ve mi dobré znalos   systé-
mu. Nevýhodou je aj po iato ná informovanos  cestujúcich, ktorý môžu túto služ-
bu využíva  a tak  ež oboznámenie ako sa systém používa. V za iatkoch používania 
systému je nutnos ou, aby sa stále vyhodnocovali riziká, ktoré môžu nasta  pri 
prekra ovaní hranice. alšou nevýhodou je aj nutná podpora celého manažmentu 
pri jeho využívaní.

V budúcnos   sa uvažuje cez ABC brány vybavovanie štátnych príslušníkov tre-
 ch krajín, ktorí budú držite mi povolenia na pobyt, alebo sa preukážu dlhodobým 

vízom. 
Ke že sa ABC brány na alej vyvíjajú, prichádzajú s alšími prvkami zlepšenia 

ako je ich použi  e so systémom na registráciu vstupu a výstupu (Entry/Exit Sys-
tem) alebo programom registrovaných cestujúcich (Register Traveller Program-
me). Informa ný systém registrácie vstupu a výstupu má slúži  na zaznamenávanie 
a uchovávanie informácii o ase a mieste vstupu a výstupu štátnych príslušníkov 
tre  ch krajín prekra ujúcich vonkajšie hranice, na výpo et d žky ich pobytu a na 
vytvorenie zápisov pre lenské štáty v prípade uplynu  a povolenej doby na pobyt. 

Zavedenie systému registrácie vstupu a výstupu do praxe nahradí sú asné 
ozna ovanie cestovných dokladov štátnych príslušníkov tre  ch krajín odtla kom 
vstupnej resp. výstupnej pe iatky. Týmto by sa mala zárove  skrá   doba kontroly 
zo strany príslušníkov vykonávajúcich hrani nú kontrolu, ke že už nebude nutné 
zd havo vyh adáva  samotné odtla ky priechodových pe iatok v cestovnom dokla-
de a súhrne spo ítava  oprávnenú dobu krátkodobého pobytu štátneho príslušní-
ka tretej krajiny. 

Programom „registrovaných cestujúcich“ je snaha umožni  zrýchlenie prekra o-
vania vonkajších hraníc pre cestujúcich s dobrým úmyslom tzv. bona  de u kate-
górie osôb z tre  ch krajín ako napr. zamestnancov štátnych organizácii, vedeckých 
pracovníkov, ktorí sú asto vysielaní na služobné cesty do lenských štátov Európ-
skej únie a pod. 

Štátni príslušníci tre  ch krajín s udeleným štatútom „registrovaného cestujú-
ceho“ budú môc  používa  elektronické brány, ím sa zrýchli vybavovací proces, 
pretože príslušník vykonávajúci hrani nú kontrolu už nebude musie  takejto osobe 
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klás  otázky týkajúce sa ú elu cesty resp. vyžadovania preukázania  nan ného za-
bezpe enia pobytu v danej krajine. 

ZÁVER
Sú asný systém vykonávania hrani nej kontroly na vonkajšej hranici Slovenskej 
republiky s Ukrajinou je založený na prísnej bezpe nos   vonkajšej hranice. Do bu-
dúcnos   by vyžadoval možno alšie zvyšovanie personálneho stavu príslušníkov 
služby hrani nej a cudzineckej polície, ako aj rozširovanie súvisiacej infraštruktúry 
hrani ných priechodov na vonkajšej hranici, o by malo pozi  vny vplyv na rýchlejší 
vybavovací proces. Z dlhodobého h adiska by to znamenalo navýšenie  nan ných 
prostriedkov, kvalitné vybavenie, odbornú prípravu, preto sa musia h ada  nové 
spôsoby a prostriedky na zrýchlenie prekra ovania vonkajších hraníc Európskej 
únie. Zrýchlené vybavovanie, ale musí ís  súbežne so zvyšovaním bezpe nos   spo-
lo ného schengenského priestoru bez vnútorných hraníc.

Dôležitou sú as ou zvyšovania bezpe nos   a kvality vykonávania hrani nej kon-
troly na vonkajších hraniciach budú preven  vne opatrenia v jednotlivých len-
ských štátoch.

K ú ovú úlohu bude do budúcna zohráva  koordinácia a spolupráca orgánov 
zodpovedných za kontrolu hraníc v lenských štátoch, vrátane v asnej výmeny 
spravodajských a opera  vnych informácií.
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ÚVOD
Slovenská republika ( alej len „SR“) uplat uje spolo né pravidlá týkajúce sa výko-
nu kontrol hraníc na vonkajších hraniciach už viac ako 10 rokov1.  Problema  ka ria-
denia hraníc prešla za tento as obrovským vývojom, kedy bolo potrebné vykona  
rozsiahle zmeny na poli legisla  vnom, organiza nom a personálnom, ako aj v ob-
las   materiálno-technického zabezpe enia. Všetky  eto zmeny boli predmetom 
viacerých strategických materiálov2 , ktoré stanovovali plnenie jednotlivých úloh 
vrátane ich odpo tu, ím výrazným spôsobom pomohli dosiahnu  stanovené ciele. 

Vstupom SR do schengenského priestoru na sklonku roka 20073 , kedy boli zruše-
né kontroly na vnútorných hraniciach, sme sa stali spolugarantom jeho bezpe nos-
 . Všeobecne pla  , že úrove  kontroly vonkajších hraníc zo strany ktoréhoko vek 
lenského štátu vplýva na úrove  bezpe nos   celého schengenského priestoru, 

a to tak v pozi  vnom, ako aj v nega  vnom zmysle slova. Opätovné schengenské 
hodnotenia SR, uskuto nené v rokoch 2012 a 2013 preukázali, že sme partnerom, 
ktorý si svedomite plní svoje úlohy a tým prispieva k posil ovaniu priestoru slobo-
dy, bezpe nos   a spravodlivos   v Európskej únii ( alej len „EÚ“).

Hlavným cie om „Národného plánu riadenia kontroly hraníc SR na roky 2015 až 
2018“ ( alej len „nový národný plán“) je zabezpe i  kon  nuitu v procese budova-
nia integrovaného riadenia hraníc v SR, pri om nadväzuje na „Národný plán riade-
nia kontroly hraníc SR na roky 2011 až 2014 ( alej len „pôvodný národný plán“).

Štruktúra nového národného plánu vychádza z koncepcie modelu integrované-
ho riadenia hraníc v EÚ4 (Integrated Border Management, alej len „IBM“), pri om 
de  nuje hlavné úlohy, ktoré bude musie  SR plni  v rokoch 2015 až 2018.

IMPLEMENTÁCIA EURÓPSKEHO SYSTÉMU 
VZDELÁVANIA POHRANIČNEJ STRÁŽE 
DO VZDELÁVACIEHO PROCESU SLUŽBY 
HRANIČNEJ A CUDZINECKEJ POLÍCIE

Viliam Kaszmány
expert, Úrad hrani nej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru
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Prija  e nového národného plánu ako strategického materiálu, ktorý plní úlohu 
strednodobého a dlhodobého plánovacieho dokumentu na úrovni vlády SR, je ga-
ranciou dosiahnu  a stanovených cie ov. 

V období rokov 2009 až 2014 erpal Úrad hrani nej a cudzineckej polície ( a-
lej len „ÚHCP“)  nan né prostriedky z ro ných programov Európskeho fondu pre 
návrat. V rámci implementácie národných projektov boli realizované ak  vity sú-
visiace s odborným vzdelávaním policajtov a pracovníkov zastupite ských úradov 
SR v zahrani í, so zameraním na problema  ku právnej úpravy a aplika nej praxe 
v oblas   nútených návratov.

V rámci Nórskeho  nan ného mechanizmu ÚHCP predložil 31. januára 2014 žia-
dos  o schválenie projektu s názvom „Zlepšenie technických a vzdelávacích kapa-
cít na urýchlenie vybavovacieho procesu na spolo nej slovensko-ukrajinskej hra-
nici“. Hlavným cie om tohto projektu je zlepši  manažment spolo nej slovensko-
ukrajinskej hranice spolo ným úsilím oboch zú astnených strán. Konkrétnymi cie -
mi projektu je zrýchli  vybavovací proces pri prekra ovaní slovensko-ukrajinskej 
hranice, skvalitni  odbornú prípravu policajtov, vrátane zvýšenia ich jazykových 
znalos  , realizova  výskum a prieskum názorov cestujúcich i policajtov s cie om 
zlepši  výkon služby policajtov a skrá   akacie doby na hrani ných priechodoch, 
zavies  moderné technológie do vzdelávacieho procesu policajtov, inštalova  mo-
derné technológie na monitorovanie situácie na hrani ných priechodoch a rozvi-
nú  vzájomnú spoluprácu štátnych a neštátnych aktérov pre zlepšenie manažmen-
tu hranice a migrácie. Projekt má by  realizovaný v priestoroch Strednej odbornej 
školy PZ v Košiciach, na OHK PZ Vyšné Nemecké, na OHK PZ Ub a, na OHK PZ Ve ké 
Slemence, na OHK PZ Ma ovské Vojkovce, na OHK PZ ierna nad Tisou, Oddelení 
hrani nej služby Užhorod. Konferencie, školenia a semináre majú by  realizované 
v mestách Košice a Michalovce v SR a v mestách Užhorod a Chmelnickij na Ukra-
jine. Projekt je realizovaný od septembra 2014 do februára 2016 v celkovej výške 
980.727 eur (z toho 112.142 eur tvorí  nancovanie zo štátneho rozpo tu).

 

VZDELÁVANIE
Slovenská republika, ako lenský štát schengenského priestoru, je povinná prie-
bežne implementova  právne predpisy schengenského acquis, ktoré upravujú 
problema  ku IBM. EÚ prijala v poslednom období množstvo právnych aktov upra-
vujúcich túto problema  ku (napr. novely kódexu schengenských hraníc, nariade-
nie o systéme EUROSUR4 a pod.).

Nové trendy priniesla aj aplika ná prax týkajúca sa výkonu kontrol na vonkajších 
hraniciach. Na zvyšovanie profesionality personálu zaoberajúceho sa opatreniami 
vyplývajúcimi z IBM je dôležité permanentné vzdelávanie policajtov. 

V podmienkach ÚHCP sa vzdelávanie realizuje vzdelávacími ak  vitami a projek-
tmi, ktoré vychádzajú z aktuálneho schengenského acquis, výsledkov analýzy rizík, 
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ale aj nových trendov v oblas   pozme ovania a falšovania cestovných dokladov, 
boja pro   prevádza stvu a obchodovaniu s u mi. Pri tvorbe vzdelávacích osnov 
sa ve ký dôraz kladie aj na oblas  ochrany a dodržiavania udských práv a slobôd, 
o sa odráža na úzkej spolupráci s mimovládnymi organizáciami a tre  m sektorom. 
Na základe odporú aní z aktualizovaného schengenského katalógu by mal by  

dôraz kladený najmä na odbornú prípravu, pravidelné hodnotenia, program od-
bornej prípravy po as pracovného asu (napr. vhodný vzdelávací materiál dostup-
ný na mieste výkonu služby, elektronické vzdelávanie, opakovacie kurzy realizo-
vané po ur itých obdobiach výkonu služobnej innos  ) a na schopnos  policajtov 
komunikova  v cudzích jazykoch.

Odborné a jazykové vzdelávanie v oblas   implementácie IBM by malo by  v na-
sledovnom období realizované aj prostredníctvom implementácie národných a in-
dividuálnych projektov spolu  nancovaných z prostriedkov EÚ (napr. Fondu pre 
vnútornú bezpe nos  na obdobie rokov 2014 – 2020, Fondu pre migráciu, integrá-
ciu a azyl na obdobie rokov 2014 – 2020 a pod.).

ODBORNÉ VZDELÁVANIE
Vzdelávanie policajtov služby hrani nej a cudzineckej polície by sa malo vykoná-
va  formou celoživotného vzdelávania, a to formou dopl ovania vzdelania alebo 
manažérskym vzdelávaním v súvislos   s rastom v rámci kariérneho postupu v úz-
kej spolupráci so Strednou odbornou školou PZ Košice ( alej len „SOŠ PZ Košice“) 
a Akadémiou PZ v Bra  slave. Stratégia vzdelávania policajtov musí by  vyvážená 
prak  ckými skúsenos ami. Z uvedeného vyplýva, že kvalitná odborná príprava 
zameraná na preberanie sprostredkovaných skúsenos   z praxe by mala odráža  
sú asný stav a potreby spolo nos  . Po získaní odborných teore  ckých vedomos   
je potrebné  eto overi  v praxi, stážami na odborných pracoviskách ÚHCP alebo 
zahrani ných stážach.

Na zabezpe enie požadovanej kvality vzdelávacieho procesu je treba zabezpe-
ova  vybavenos  SOŠ PZ Košice technickými prostriedkami, ktoré sú aktuálne po-

užívané vo výkone služby. Toto možno zabezpe ova  napr. dodaním už vyradených, 
ale stále funk ných technických prostriedkov (napr. zo základných útvarov služby 
hrani nej a cudzineckej polície) alebo dodaním nových technických prostriedkov, 
v prípadoch obstarávania ich vä šieho po tu, ktoré sú ur ené pre výkon služby. 

V súvislos   so vzdelávaním policajného manažmentu pre potreby služby hra-
ni nej a cudzineckej polície je potrebné sústredi  sa na zvýšenie profesionálnej 
úrovne riadiacej práce policajných manažérov so zameraním najmä na získanie 
a preh benie vedomos  , zru nos   a návykov v oblas   sociálnej stratégie riadenia 
udských zdrojov a na systémové riadenie, s cie om zvyšovania kvality práce a mo-
 vácie u podriadených. Riadiaci pracovník služby hrani nej a cudzineckej polície 

by mal by  nielen manažérom pre riadenie udských zdrojov, ale aj manažérom 
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pre vzdelávanie a dba  tak o rozširovanie vedomos   a zru nos   svojich podriade-
ných. Vzdelávanie je dôležitým nástrojom pre innos  policajtov služby hrani nej 
a cudzineckej polície, pre ich lepšiu orientáciu v informáciách európskeho a me-
dzinárodného charakteru. 

V rámci vzdelávania má nespochybnite né miesto agentúra Frontex5, ktorá v spo-
lupráci s lenskými a asociovanými krajinami vytvorila spolo ný základný študijný 
program (Commom Core Curicullum, alej len „CCC“). V roku 2012 vydala agentú-
ra Frontex novú aktualizovanú verziu CCC pre pohrani né stráže EÚ, na spracovaní 
ktorej sa podie ali exper   z lenských štátov EÚ, ako aj európskych agentúr a iných 
medzinárodných organizácií. CCC 2012 boli integrované do základnej policajnej 
prípravy v špecializácii hrani ná a cudzinecká polícia. Národné u ebné osnovy zá-
kladnej odbornej prípravy boli v januári 2013 schválené akredita nou komisiou 
MV SR pre policajné vzdelávanie. Základné policajné vzdelanie pre službu hrani -
nej a cudzineckej polície v SR poskytuje výlu ne SOŠ PZ Košice.

Stredná odborná škola Policajného zboru Košice ( alej len „policajná škola“) je 
výchovnovzdelávacím zariadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ( alej 
len „MV SR“), bola rozhodnu  m ministra vnútra SR ur ená za centrum prípravy 
policajtov služby hrani nej a cudzineckej polície. V súvislos   so vstupom Sloven-
skej republiky do schengenského priestoru sa ochrana štátnych hraníc, zabezpe-
ovaná príslušníkmi PZ, stáva mimoriadne náro nou innos ou, ktorá si vyžaduje 

prípravu policajtov na požadovanej odbornej, fyzickej a psychickej úrovni.
Policajná škola realizuje základnú policajnú prípravu v pomaturitnom kvali  ka -

nom štúdiu v študijnom odbore bezpe nostná služba, špecializácie: všeobecná 
príprava, hrani ná a cudzinecká polícia ako aj špecializovanú policajnú prípravu, 
ktoré je špeci  cky vymedzené charakterom innos   služby hrani nej a cudzi-
neckej polície. Úlohou štúdia je osvoji  si vedomos  , zru nos   a návyky a získa  
kompetencie potrebné pre kvali  kovaný výkon štátnej služby policajta vo funkcii 
s plánovanou dôstojníckou hodnos ou zaradeného na útvaroch služby hrani nej 
a cudzineckej polície.

Na základe zmlúv o partnerstve policajná škola intenzívne komunikujeme s tý-
mito policajnými školami:
a) Vyššia policajná škola a Stredná policajná škola MV v Prahe
 (Vyšší policejní škola a St ední policejní škola MV v Praze)
b) Vyššia policajná škola a Stredná policajná škola MV v Holešove
 (Vyšší policejní škola a St ední policejní škola MV v Holešov )
c) Vyššia policajná škola a Stredná policajná škola MV v Opatoviciach
 (Vyšší policejní škola a St ední policejní škola MV v Opatovicích)
d) Policajná stredná odborná škola v Miškolci
 (Miskolci Rendésze   Szakkozépiskola)
e) Škola Polície v Katoviciach
 (Szkola Policji v Katowicach)
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f) Centrum školenia Polície v Legionove
 (Centrum sykolenia Policji Legionowo)
g) Škola pre vzdelávanie hrani nej polície Avram Iancu Oradea
 (Ministerul de Interne, Scoala de Pregâ  re a Agen  lor Poli  ei de Fron  erâ“Avram 

Iancu“ Oreadea)

Vzájomná spolupráca zah a: organizovanie pracovných návštev, študijných 
pobytov, stáží, inštruktážno-metodických zamestnaní a seminárov; výmenu infor-
mácií o aktuálnych trendoch v policajnom vzdelávaní, o približovaní obsahu a or-
ganizácii výchovno- vzdelávacieho procesu, o moderných vyu ovacích metódach 
a formách, o pedagogických a didak  ckých prístupoch; obojstranné využívanie 
aktuálnych, študijných, športových a jazykových programov; ú as  na kultúrno–
spolo enských a športových akciách a neplánovaných významných poduja  ach.

Špecializácia hrani ná a cudzinecká polícia umož uje získa  základné vedomos-
 , zru nos  , návyky a spôsobilos   potrebné na vykonávanie základných odbor-

ných innos   v službe hrani nej a cudzineckej akceptujúc spolo né u ebné osnovy 
(CCC) lenských štátov Európskej únie vydané agentúrou Frontex.

Teore  cko-prak  cká výu ba v priestoroch policajnej školy je ažiskom základnej 
policajnej prípravy a uskuto uje sa v triedach, v odborných u ebniach a výcvi-
kových polygónoch. Výu bu dop ajú odborné exkurzie na výkonných útvaroch 
a špecializovaných pracoviskách Policajného zboru.

Na výu bu vo všetkých druhoch vzdelávania na policajnej škole je využívaný aj 
priestor areálu policajnej školy, kde je pre základnú policajnú prípravu špecializá-
cia hrani ná a cudzinecká polícia zriadený nový polygón imitácie štátnej hranice 
s využi  m aj pre špecializáciu všeobecná príprava pri nácviku kontroly priebehu 
a zna enia štátnej hranice.

Výu ba je realizovaná aj na vybraných útvaroch Policajného zboru v pôsobnos   
RHCP Sobrance, RHCP Prešov, ÚPZ Se ovce.

Vo výu be je aplikovaná školská verzia informa ného systému „WPOLDAT6“, tes-
tovacie prostredie informa ných systémov „CLK7“, „MIGRA8“, „MAKOP9“, „INBO10“ 
a produk né prostredie informa ných systémov „REGOB11“, „IDC12“, „ECU13“, „PAT-
ROS14“, „PATRMV15“, „PATRZBRANE16“, „PATRDOC17“, „EVO18“, „EZP19“, „CDO20“, 
„DSA21“, „FADO22“.

Na výu bu anglického a nemeckého jazyka sú používané cudzojazy né nahrávky, 
cudzojazy né videá, cudzojazy né komunika né príru ky, mul  mediálne prezentá-
cie, špeciálne u ebnice, postery a spracované texty.

Konkre  zované u ebné zdroje sú obsiahnuté v u ebných osnovách jednotlivých 
predmetov.

Získaním patri ného policajného vzdelania sa absolvent stane plne kvali  kova-
ným policajtom s odborným pro  lom pre vykonávanie štátnej služby vo funkcii 
s plánovanou prápor íckou a dôstojníckou hodnos ou, s osobitným dôrazom na 
jeho pôsobenie v službe hrani nej a cudzineckej polície. Po získaní teore  ckých 
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vedomos  , prak  ckých zru nos   a návykov získa potrebné kompetencie, na zákla-
de ktorých je spôsobilý vykonáva  štátnu službu policajta v súlade so zákonom . 
171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov ( alej len „zákon 
o PZ“), zákonom . 73/1998 Z. z. a alšími príslušnými všeobecne záväznými práv-
nymi predpismi a internými aktmi riadenia.

Stredná odborná škola PZ Pezinok implementuje CCC iba iasto ne (v rámci 
základnej policajnej prípravy, v predmete služba poriadkovej polície, v 5. tema  c-
kom celku s názvom „Vybrané otázky Schengenu“). 

V sú asnos   prebieha príprava na program hodnotenia interoperability, ktorého 
cie om je zhodno  , i absolven   nadobudli vedomos  , schopnos   a zru nos   de-
 nované v CCC 2012 a tak  ež i osnovy odrážajú potreby praxe. V priebehu roka 

2014 prebiehali on-line testovanie absolventov resp. novoprijatých príslušníkov 
pohrani ných stráží za ú elom hodnotenia miery implementácie CCC v praxi z h a-
diska schopnos   policajtov navzájom spolupracova , resp. hodnotenie ich vzájom-
nej „kompa  bility“.

Pre zabezpe enie kvalitného odborného vzdelávania je potrebné neustále zvy-
šovanie profesionality tých, ktorí samotné vzdelávanie vykonávajú. Z uvedeného 
dôvodu sa SR od roku 2010 zapája do programu výmeny u ite ov, ktorý vznikol 
ako výsledok hodnotenia implementácie a tzv. interoperability základnej prípravy 
pohrani ných stráží štátov EÚ a je ur ený na podporu implementácie a používa-
nia CCC. Projektu výmeny sa zú ast ujú u itelia zo SOŠ PZ Košice a Akadémie PZ 
v Bra  slave. 

Prehlbovanie odborných vedomos   je potrebné zabezpe ova  špecializovanými 
kurzami a kurzami pre pokro ilých v špeci  ckých oblas  ach výkonu služby napr. 
v oblas   falšovania cestovných dokladov, odha ovania kradnutých motorových vo-
zidiel, boja pro   obchodovaniu s u mi, boja pro   organizovanej trestnej innos  , 
a to nielen na národnej, ale aj na medzinárodnej úrovni. 

Akredita nou komisiou MV SR bolo pre policajné vzdelávanie v pôsobnos   
služby hrani nej a cudzineckej polície v roku 2012 akreditovaných 5 vzdelávacích 
projektov zdokona ovacích kurzov, ktorých odborných garantom je ÚHCP. Akredi-
tované vzdelávacie projekty alšieho vzdelávania policajtov sa zaoberajú vzdeláva-
ním policajtov zaradených v službe hrani nej a cudzineckej polície v schengenskej 
problema  ke na úseku kontroly hraníc, analýzy rizík, cestovných dokladov, použí-
vania CLK, práva vo ného pohybu v rámci EÚ. 

V nadväznos   na systém alšieho vzdelávania policajtov služby hrani nej a cu-
dzineckej polície s cie om zabezpe i  požadovanú úrove  vedomos   a prak  ckých 
zru nos   policajtov ÚHCP na príslušných funk ných úrovniach je každoro ne spra-
covávaný rozkaz riadite a ÚHCP, ktorým sa vydáva plán alšieho vzdelávania poli-
cajtov služby hrani nej a cudzineckej polície.

Odborné vzdelávanie je úzko späté aj s policajtmi národnej rezervy SR pre  my 
európskej pohrani nej stráže, ktorí sú schopní nasadenia do spolo ných operácií 
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agentúry Frontex, ako aj do rýchlych pohrani ných zásahov. Výcvik a odborná príp-
rava na národnej úrovni by mali by  zamerané najmä na európsku právnu úpravu, 
nové poznatky z oblas   služby hrani nej a cudzineckej polície a jazykové vzdelá-
vanie.

Na úrovni vysokoškolského vzdelávania v bakalárskom, magisterskom a dokto-
randskom študijnom programe - Bezpe nostnoprávna ochrana osôb a majetku 
na Akadémii Policajného zboru v Bra  slave vytvára  podmienky na spracovanie 
závere ných prác (bakalárske, magisterské a doktorandské), ktoré budú zah a  
komplexné poznatky v problema  ke práva EÚ, resp. Schengenského acguis v ob-
las  ach, na ktorých je postavený model budovania IBM v EÚ (stanovenie tém záve-
re ných prác v úzkej spolupráci s príslušnými pracoviskami policajnej praxe alebo 
na základe ich požiadaviek). 

JAZYKOVÉ VZDELÁVANIE
Na základe záverov a odporú aní zo schengenského hodnotenia z rokov 2012 
a 2013, kde bol personál služby hrani nej a cudzineckej polície vo všeobecnos   
de  novaný ako zru ný, dostato ne mo  vovaný a na ve mi dobrom stupni profe-
sionalizmu, je potrebné neustále zdokona ova  a zvyšova  vzdelanostnú úrove  
policajtov jednak po odbornej stránke, ale najmä jazykovej.

Jednou zo základných úloh v oblas   vzdelávania policajtov by malo by  jazyko-
vé vzdelávanie tzn. výu ba cudzích jazykov, prioritne anglického jazyka na všet-
kých úrovniach služby hrani nej a cudzineckej polície (vzh adom na pripravované 
predsedníctvo SR v EÚ sa táto úloha dostáva do popredia aj na riadiacej úrovni). 

alším cudzím jazykom by mal by  ruský jazyk, resp. jazyk ukrajinský v súvislos   
s vonkajšou hranicou SR s Ukrajinou. Systém jazykovej prípravy musí by  založený 
na princípe systema  ckého vzdelávania. 

Na podporu a zvýšenie jazykovej pripravenos   policajtov služby hrani nej 
a cudzineckej polície pripravila agentúra Frontex v úzkej spolupráci s Akadémiou 
PZ v Bra  slave formou e-learningu, vzdelávaciu pomôcku pre samovzdelávanie 
z anglického jazyka (Basic English and Mid - level English for Border Guards at 
Airports), ktorá je z vä šej as   využite ná pre všetky sú as   hrani nej a cudzi-
neckej polície.

V tejto súvislos   je potrebné spomenú  úzku spoluprácu s rezortnými vzdelá-
vacími inš  túciami (napr. SOŠ PZ Košice), s ktorými sú vyššie spomenuté inten-
zívne jazykové kurzy v štádiu prípravy (zamerané na systém EUROSUR, príprava 
pre schengenského hodno  te a a pod.). Využite lektorov z rezortných vzdelávacích 
inš  túcií je pre odbornú jazykovú prípravu príslušníkov služby hrani nej a cudzi-
neckej polície ve kým prínosom z dôvodu úzkeho prepojenia teórie a praxe.

Prax ukázala, že výu bu jazykov je potrebné realizova  najmä formou intenzív-
nych jazykových kurzov a projektov, ktoré budú organizované vo viactýžd ových 
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blokoch. Využite nos  vedomos   a jazykových znalos   získaných takouto formou 
jazykového kurzu je ove a efek  vnejšia a prospešnejšia, i už pre samotného ab-
solventa alebo jeho zamestnávate a.

ZÁVER
Policajné školy sú dôležitým miestom, ktoré musí udržiava  požadovanú kvalitu 
prípravy absolventov. Pla   to v rámci základnej policajnej prípravy, ale aj v rámci 

alšieho vzdelávania vo forme rôznych kurzov. Policajné školy musia zárove   exi-
bilne reagova  na aktuálne požiadavky policajnej praxe. Tá by mala by  objednáva-
te om i hodno  te om pripravenos   policajtov. 

V súvislos   s bezpe nostnou situáciou v Európe bolo zaujímavé zis  , aké je 
a aké bude policajné vzdelávanie a nové trendy vo výcviku policajtov v zahrani í. 
Spolo ným menovate om vä šiny príspevkov bolo zdôraznenie zvyšovania náro -
nos   policajnej práce a potreba neustáleho skvalit ovania odbornej prípravy.

Poslaním policajnej školy je o najkomplexnejšie pripravi  novoprijatých prísluš-
níkov Policajného zboru tak, aby túto náro nú službu ob anom vykonávali kvali  -
kovane. Odborná a osobnostná úrove  lenov pedagogického zboru je predpokla-
dom, že posluchá  si ich prostredníctvom vytvorí pozi  vny vz ah k jednotlivým po-
licajným službám. Poskytnuté vzdelanie im následne umožní na kvalita  vne vyššej 
úrovni chráni  práva právnických osôb, život, zdravie a majetok fyzických osôb, 
bezpe nos  a verejný poriadok profesionálne, zodpovedným a estným spôsobom 
v súlade s e  ckými princípmi. 
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Zoznam a vysvetlenie použitých skra  ek 
1 Od 1. mája 2004 na základe l. 3 ods. 1 Aktu o podmienkach pristúpenia eskej 

republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej 
republiky, Ma arskej republiky, Maltskej republiky, Po skej republiky, Slovinskej 
republiky a SR a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia.
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2 Napríklad Stratégia dobudovania ochrany štátnej hranice schengenského typu, 
schválená uznesením vlády SR . 835 zo 7. augusta 2002, Národný plán riadenia 
ochrany štátnych hraníc SR, schválený uznesením vlády SR . 465 z 30. mája 
2007, Národný plán riadenia kontroly hraníc SR na roky 2011 až 2014, schválený 
uznesením vlády SR . . 473 zo 6. júla 2011.

3 Konkrétne 21. decembra 2007 na základe rozhodnu  a Rady 2007/801/ES zo 
6. decembra 2007 o úplnom uplat ovaní ustanovení schengenského acquis 
v eskej republike, Estónskej republike, Lotyšskej republike, Litovskej republike, 
Ma arskej republike, Maltskej republike, Po skej republike, Slovinskej republike 
a SR.

4 Európsky systém hrani ného dozoru (EUROSUR).
5 Európska agentúra pre riadenie opera nej spolupráce na vonkajších hraniciach 

lenských štátov Európskej únie (FRONTEX).
6 WPOLDAT - databázový informa ný systém
7 CLK - informa ný systém centrálna lustra ná konzola
8 MIGRA - informa ný systém migrácia a medzinárodná ochrana
9 MAKOP - informa ný systém
10 INBO - informa ný systém evidencia nežiaducich osôb
11 REGOB - informa ný systém registra obyvate ov
12 IDC - informa ný systém registra obyvate ov
13 ECU - informa ný systém evidencia cudzincov
14 PATROS - informa ný systém pátranie po osobách
15 PATRMV - informa ný systém pátranie po motorových vozidlách
16 PATRZBRANE - informa ný systém pátranie po zbraniach
17 PATRDOC - informa ný systém pátranie po dokumentoch
18 EVO - informa ný systém evidencia vozidiel
19 EZP - informa ný systém evidencia zbraní a zbrojných preukazov
20 CDO - informa ný systém cestovné doklady
21 DSA - informa ný systém dopravno-správnej agendy
22 FADO- informa ný systém falošných dokladov
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