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Hraničná 
kontrola
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Legislatíva:
1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 z 9. marca 

2016, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich po-
hyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) ďalej len „Kódex 
schengenských hraníc“.

2. Odporúčanie Komisie zo 6. novembra 2006, ktorým sa ustanovu-
je spoločná „Praktická príručka pre príslušníkov pohraničnej stráže 
(Schengenská príručka)“, ktorú majú používať príslušné orgány člen-
ských štátov pri vykonávaní hraničných kontrol osôb v platnom znení.

3. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 
2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (Vízový kó-
dex) v platnom znení.

4. Rozhodnutie Komisie z 19.3.2010, ktorým sa ustanovuje príručka pre 
spracovanie žiadostí o víza a úpravu udelených víz (ďalej len „vízová 
príručka“) v platnom znení.

5. Rozkaz riaditeľa úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Poli-
cajného zboru č. 42/2013 na zabezpečenie jednotného postupu pri 
hraničnej kontrole a pri udeľovaní, predlžovaní, odvolávaní a zrušení 
víz v znení neskorších predpisov.

6. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1931/2006 z 20. de-
cembra 2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá malého pohraničného 
styku na vonkajších pozemných hraniciach členských štátov a ktorým 
sa menia a dopĺňajú ustanovenia schengenského dohovoru v plat-
nom znení.

7. Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky č. 120/2012 o činnos-
ti oddelení hraničnej kontroly Policajného zboru v znení neskorších 
predpisov

8. Zákon NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších 
predpisov.

9. Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o po-
byte cudzincov“).
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Základné pojmy
Hraničná kontrola je kontrola vykonávaná na hraničných priechodoch, 
aby sa osobám, vrátane ich dopravných prostriedkov a predmetov v ich 
držbe, mohol povoliť vstup na územie členských štátov, alebo aby smeli 
toto územie opustiť.
Neoprávneným prekročením vonkajšej hranice je vstup alebo vyces-
tovanie osoby cez vonkajšiu hranicu mimo hraničného priechodu, cez 
hraničný priechod mimo určených prevádzkových hodín alebo v  čase 
jeho uzatvorenia, ak tento vstup alebo vycestovanie cez vonkajšiu hra-
nicu neumožňuje medzinárodná zmluva, zákon alebo osobitný predpis.
Ohrozením bezpečnosti štátu je konanie osoby, ktorým ohrozuje de-
mokratický poriadok, zvrchovanosť, územnú celistvosť alebo nedotknu-
teľnosť hraníc štátu, alebo konanie osoby, ktorým porušuje základné 
práva a  slobody, ktorými sú chránené životy a  zdravie osôb, majetok 
a životné prostredie.
Ohrozením verejného poriadku je porušenie alebo ohrozenie záujmu 
chráneného zákonom týkajúceho sa základných ľudských práv a slobôd, 
ochrany maloletých a  iných zraniteľných osôb alebo opakované poru-
šovanie záujmu chráneného zákonom týkajúceho sa riadneho výkonu 
verejnej správy, životného prostredia, verejného poriadku alebo občian-
skeho spolunažívania.
Cudzincom je každý, kto nie je štátnym občanom Slovenskej republiky.
Občanom Únie je každý, kto nie je štátnym občanom Slovenskej repub-
liky a je štátnym občanom niektorého členského štátu.
Štátnym príslušníkom tretej krajiny je každý, kto nie je štátnym ob-
čanom Slovenskej republiky ani občanom Únie; štátnym príslušníkom 
tretej krajiny sa rozumie aj osoba bez štátnej príslušnosti.
Nežiaducou osobou je cudzinec, ktorému bol uložený zákaz vstupu, 
ktorému bol uložený trest vyhostenia, na ktorého bolo vydané upo-
zornenie na účely odopretia vstupu, alebo ak tak ustanovuje osobitný 
predpis.
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Hraničná kontrola
Vonkajšie hranice sú pozemné hranice členských štátov vrátane rieč-
nych a jazerných hraníc, námorné hranice členských štátov a ich letiská, 
riečne prístavy, námorné prístavy a jazerné prístavy, ak nie sú vnútornými 
hranicami. Môžu sa prekračovať len na hraničných priechodoch a počas 
stanovených otváracích hodín.Na hraničných priechodoch, ktoré nie sú 
otvorené nepretržite 24 hodín denne, sa jasne vyznačia otváracie hodiny.

Hraničným priechodom na vonkajšej hranici je 
a) miesto určené medzinárodnou zmluvou na vstup a vycestovanie, na 

prejazd dopravných prostriedkov a na prepravu tovaru cez vonkajšiu 
hranicu,

b) verejné letisko, ktorému bolo udelené povolenie na prevádzkovanie 
letov do tretích krajín alebo letov z tretích krajín podľa osobitného 
predpisu. 

Hraničnú kontrolu je oprávnený vykonať príslušník Policajného zboru. 

Oprávnenie pri zabezpečovaní kontroly hraníc Slovenskej republiky 
(podľa §26 zákona NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení 
neskorších predpisov)
Pri zabezpečovaní kontroly vonkajšej hranice je policajt oprávnený vy-
konávať kontrolu cestovných dokladov osôb prekračujúcich vonkajšiu 
hranicu. Policajt je oprávnený vykonávať kontrolu ostatných sprievod-
ných dokladov a preverovať skutočnosti súvisiace s prekračovaním von-
kajšej hranice, ak to ustanovuje osobitný predpis
V prípade podozrenia zo spáchania trestného činu osobou prekračujú-
cou vonkajšiu hranicu je policajt oprávnený vykonať prehliadku osoby, 
vecí a dopravného prostriedku. Také isté oprávnenia má policajt aj v prí-
pade podozrenia zo spáchania priestupku súvisiaceho s prekročením 
vonkajšej hranice a priestupku na úseku pobytu cudzincov na území 
Slovenskej republiky.
Uvedené oprávnenia sa uplatňujú na vnútornej hranici v prípade dočas-
ného obnovenia kontroly hraníc na vnútornej hranici podľa osobitného 
predpisu.
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Čierna nad Tisou – Čop, 
železničný hraničný priechod 
osobná aj nákladná doprava.

Veľké Slemence – Mali Selmenci, 
hraničný priechod určený 
pre peších a cyklistov so 
stanovenou otváracou dobou 
od 08.00 do 20.00 h.

Maťovské Vojkovce – Pavlovo,
železničný hraničný priechod 
(pre nákladnú dopravu)

Vyšné Nemecké – Užhorod, 
cestný hraničný priechod pre mot. 
vozidlá do 3,5 t a nad 3,5 t 
(bez obmedzenia).

Ubľa – Malyj Bereznyj, 
hraničný priechod pre osobnú 
dopravu (vrátane autobusov 
pravidelnej a nepravidelnej 
dopravy, peších a cyklistov) 
a nákladnú dopravu 
s celkovou hmotnosťou 
motorového vozidlá do 3,5 t.

Hraničné priechody na vonkajšej 
štátnej hranici: 
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Medzinárodné letiská 

  Košice

  Poprad

  Bratislava
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Minimálna kontrola
Všetky osoby sa podrobia minimálnej kontrole na zistenie totožnosti 
na základe preukázania alebo predloženia cestovných dokladov. Takáto 
minimálna kontrola sa skladá z rýchleho a priameho overenia platnosti 
dokladu, ktorý svojho zákonného držiteľa oprávňuje prekročiť hranicu, 
a overenia prítomnosti znakov falšovania alebo pozmeňovania v prípa-
de potreby pomocou technických zariadení alebo preverením informá-
cií výlučne o odcudzených, zneužitých, stratených alebo neplatných do-
kladoch v príslušných databázach.
Minimálna kontrola je pravidlom pre osoby, ktoré požívajú právo na voľ-
ný pohyb v súlade s právom Únie.
Pri vykonávaní minimálnych kontrol osôb ktoré požívajú právo na voľný 
pohyb v súlade s právom Únie, však môže pohraničná stráž na nesyste-
matickom základe nahliadnuť do vnútroštátnych a Európskych databáz
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Dôkladná kontrola
Štátni príslušníci tretej krajiny sa podrobia dôkladnej kontrole na 
vstupe aj výstupe.

Dôkladné kontroly na vstupe zahŕňajú overenie podmienok stanove-
ných v čl. 6 ods. 1 Kódexu schengenských hraníc, ktorými sa riadi vstup 
a prípadne aj overenie dokladov, ktoré ich oprávňujú na pobyt a vyko-
návanie odbornej činnosti. 

V tomto je obsiahnuté podrobné preskúmanie ďalších nasledujúcich 
aspektov:

 overenie, či má štátny príslušník tretej krajiny platný doklad na pre-
kročenie hranice, ktorého platnosť neuplynula, a že je k dokladu v prí-
pade potreby priložené požadované vízum alebo povolenie na pobyt,

 dôkladná kontrola cestovného dokladu kvôli zisťovaniu znakov falšo-
vania alebo pozmeňovania,

 preskúmanie odtlačkov pečiatok na vstupe a na výstupe na cestov-
nom doklade s cieľom overiť si porovnaním dátumov vstupu a výstu-
pu, či táto osoba už neprekročila maximálnu dĺžku povoleného poby-
tu na území členských štátov,

 overenie miesta odchodu a cieľa cesty dotknutého štátneho prísluš-
níka tretej krajiny a účelu plánovaného pobytu a v prípade potreby aj 
kontrolu príslušných sprievodných dokladov,

 overenie, či má dotknutý štátny príslušník tretej krajiny dostatok pros-
triedkov na živobytie plánovaného pobytu, návrat do krajiny pôvo-
du alebo tranzit do tretej krajiny, v ktorej ho určite prijmú alebo či je 
schopný takéto prostriedky získať zákonným spôsobom,

 overenie, či dotknutý štátny príslušník tretej krajiny, jeho dopravný 
prostriedok a  predmety, ktoré prepravuje, nemôžu ohroziť verejný 
poriadok, vnútornú bezpečnosť, verejné zdravie alebo medzinárodné 
vzťahy ktoréhokoľvek členského štátu. Overenie v SIS a vo vnútroštát-
nych informačných systémoch,

 ak je štátny príslušník tretej krajiny držiteľom víza dôkladná kontrola 
pri vstupe zahŕňa aj overovanie totožnosti držiteľa víza a pravosti víza 
nahliadnutím do vízového informačného systému (VIS),
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Podmienky vstupu
Na plánovaný pobyt na území členských štátov, ktorý nepresiahne 90 

dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia, čo zahŕňa posúdenie 
obdobia 180 dní predchádzajúcich každému jednotlivému dňu pobytu, 
musia štátni príslušníci tretej krajiny spĺňať tieto podmienky:
a) majú platný cestovný doklad, ktorý držiteľa oprávňuje prekročiť 

hranicu a ktorý spĺňa tieto kritériá: 
– jeho platnosť musí byť najmenej o tri mesiace dlhšia, ako je zamýš-

ľaný dátum odchodu z územia členských štátov. V odôvodnenej 
núdzovej situácii možno od tejto podmienky upustiť,

– bol vydaný počas posledných 10 rokov.
Platným cestovným dokladom podľa zákona o pobyte cudzincov je 

pas alebo iná verejná listina, ak sú za cestovný doklad uznané Sloven-
skou republikou, sú časovo platné, umožňujú jednoznačnú identifi káciu 

jeho držiteľa, nemajú 
porušenú celistvosť 
a nie sú poškodené tak, 
že zápisy v nich uvede-
né sú nečitateľné.
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Cestovný doklad podľa zákona č. 647/2007 Z.z. o cestovných do-
kladoch je verejná listina, ktorou občan preukazuje svoju totožnosť, 
štátne občianstvo a ďalšie skutočnosti uvedené v cestovnom doklade. 
Cestovný doklad je majetkom Slovenskej republiky.
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b) majú platné vízum, ak sa takéto vízum vyžaduje podľa nariadenia 
Rady (ES) č. 539/2001 z 15.  marca 2001 uvádzajúceho zoznam tretích 
krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní von-
kajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú 
oslobodení od tejto povinnosti, s výnimkou prípadu, ak sú držiteľmi 
platného povolenia na pobyt alebo platného dlhodobého víza.

 
Vízum je povolenie udelené SR alebo členským štátom EÚ na tranzit 

cez ich územie alebo plánovaný pobyt.
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Podmienky vstupu

TYPY VÍZ
1. Schengenské vízum
 Letiskové tranzitné vízum – A
 Jednotné vízum - C
2. Národné vízum - D   

Letiskové tranzitné vízum je vízum platné na tranzit cez medziná-
rodné tranzitné priestory jedného alebo viacerých letísk členských štá-
tov.

Jednotné vízum je vízum platné na celom území členských štátov 
a umožňuje držiteľovi vstup a pobyt na území členských štátov po dobu 
maximálne 90 dní počas akéhokoľvek 180-dňového obdobia.

Vízum s obmedzenou územnou platnosťou je vízum, ktoré je plat-
né na území jedného členského štátu alebo niekoľkých členských štátov, 
ale nie na území všetkých členských štátov.

Národné vízum umožňuje držiteľovi vstup a pobyt na území SR po 
dobu maximálne jedného roka. Zároveň však umožňuje držiteľovi vstup 
a voľný pohyb na území ostatných členských štátov maximálne po dobu 
90 dní počas akéhokoľvek 180-dňového obdobia.

Povolenie na pobyt podľa zákona o pobyte cudzincov je:
Prechodný pobyt oprávňuje štátneho príslušníka tretej krajiny zdr-

žiavať sa, vycestovať a opätovne vstupovať na územie Slovenskej re-
publiky v čase, na aký mu bol policajným útvarom udelený. Prechodný 
pobyt je viazaný na jeden účel.

Trvalý pobyt oprávňuje štátneho príslušníka tretej krajiny zdržiavať 
sa, vycestovať a  opätovne vstupovať na územie Slovenskej republiky 
v čase, na ktorý mu bol policajným útvarom udelený, ak tento zákon ne-
ustanovuje inak. 
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Trvalý pobyt je:
a) trvalý pobyt na päť rokov
b) trvalý pobyt na neobmedzený čas 
c) pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny s priznaným postavením oso-

by s dlhodobým pobytom Európskej únie 

Tolerovaný pobyt policajný útvar udelí štátnemu príslušníkovi tretej 
krajiny, ak nie je dôvod na zamietnutie žiadosti. 
a) ak je prekážka jeho administratívneho vyhostenia podľa § 81 zákona 

o pobyte cudzincov, 
b) ak jeho vycestovanie nie je možné a jeho zaistenie nie je účelné,
c) zdôvodnia účel a podmienky  plánovaného pobytu a majú dosta-

točné prostriedky na živobytie na dĺžku plánovaného pobytu a na 
návrat do svojej krajiny pôvodu alebo na tranzit do tretej krajiny, 
v ktorej ich určite prijmú, alebo sú schopní získať takéto prostriedky 
zákonným spôsobom (Suma finančných prostriedkov potrebná na 
pokrytie nákladov spojených s pobytom štátneho príslušníka tretej 
krajiny na území Slovenskej republiky je určená vo výške 56 eur na 
osobu a deň pobytu, vyhláška MV SR č. 499/2011 Z. z.),

d) nejde o osoby, na ktoré bolo vydané v SIS upozornenie na účely odo-
pretia vstupu,

e) nepokladajú sa za hrozbu pre verejný poriadok, vnútornú bez-
pečnosť, verejné zdravie alebo medzinárodné vzťahy ktoréhokoľ-
vek členského štátu, a najmä na nich z takéhoto dôvodu nebolo vo 
vnútroštátnych databázach členských štátov vydané upozornenie 
na účely odopretia vstupu.
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Označovanie CD priechodovou 
pečiatkou

Cestovné doklady štátnych príslušníkov tretej krajiny sa systematicky 
označujú odtlačkom pečiatky na vstupe a na výstupe. Odtlačok pečiatky 
na vstupe a výstupe sa dáva najmä na:
a) doklady s platným vízom, ktoré umožňujú štátnym príslušníkom tre-

tej krajiny prekročiť hranicu,
b) doklady umožňujúce prekročiť hranicu štátnym príslušníkom tretej 

krajiny, ktorým bolo vízum vydané členským štátom na hranici,
c) doklady umožňujúce prekročiť hranicu štátnym príslušníkom tretej 

krajiny, na ktorých sa nevzťahuje vízová povinnosť.

Výnimočne možno na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny upus-
tiť od označenia dokladu vstupnou alebo výstupnou pečiatkou, ak by to 
tejto osobe mohlo spôsobiť vážne problémy. V takom prípade sa vstup 
alebo výstup zaznamená na osobitnom liste s uvedením mena a čísla 
pasu danej osoby. Tento list sa odovzdá štátnemu príslušníkovi tretej 
krajiny. Príslušné orgány členských štátov môžu viesť štatistiku takýchto 
výnimočných prípadov a môžu ju poskytnúť Komisii.

PRIECHODOVÁ PEČIATKA A OCHRANNÉ PRVKY
1. Vstupná priechodová pečiatka          2. Výstupná priechodová pečiatka
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Dvojfarebné vyhotovenie – odtlačok celej priechodovej pečiatky 
musí byť odtlačený čiernou farbou, dátum a ochranný kód musia byť 
odtlačené červenou farbou.

Symboly pre vstup a výstup
Stredový odtlačok pečiatky je zložený z 8 čísel v nasledovnom poradí: 
 1. a 2. číslo = deň
 3. a 4. číslo = mesiac
 5. a 6. číslo = posledné dvojčíslie roku
 7. a 8. číslo = určuje ochranný kód. 
Všetkých 8 čísiel je manuálne prestaviteľných.
Iniciály štátu „SK“ sú obklopené 11 päťcipími plnými hviezdami.
Piktogramy umiestnené v pravom rohu predstavujú typ hraničného 

priechodu.
 
V spodnej časti odtlačku pečiatky figuruje názov hraničného priecho-

du a jedno písmeno, pričom písmená určujú typ hraničného priechodu 
nasledovne:

Trojčíslie vstupnej alebo výstupnej pečiatky pre konkrétny hraničný 
priechod.
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Zmiernenie hraničných kontrol

1. Hraničné kontroly na vonkajších hraniciach sa môžu zmierniť v dôsled-
ku výnimočných a nepredvídaných okolností. Výnimočné a nepred-
vídané okolnosti nastanú vtedy, keď nepredvídané udalosti majú za 
následok takú intenzívnu premávku, že čakacia doba na hraničnom 
priechode sa stáva neprimeranou a už sa vyčerpali všetky zdroje ohľa-
dom personálu, zariadení a organizácie.

2. Pri zmiernených hraničných kontrolách majú hraničné kontroly pohy-
bu na vstupe v  zásade prednosť pred hraničnými kontrolami pohy-
bu na výstupe. Na zavedenie zmiernenej hraničnej kontroly dáva 
písomný súhlas alebo príkaz riaditeľ príslušného riaditeľstva. V  mi-
mopracovnom čase môže byť súhlas alebo príkaz na vykonávanie 
zmiernenej hraničnej kontroly vydaný aj ústne alebo telefonicky a do-
datočný písomný príkaz alebo súhlas bude vydaný neodkladne. 

3. Policajt vykonávajúci hraničnú kontrolu aj napriek zmierneniu hra-
ničných kontrol označí cestovné doklady štátnych príslušníkov tretej 
krajiny v súlade s čl. 11 Kódexu schengenských hraníc odtlačkom pe-
čiatky na vstupe i výstupe.
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Odopretie vstupu štátnemu 
príslušníkovi tretej krajiny

Vstup na územie členských štátov sa odoprie štátnemu príslušníko-
vi tretej krajiny, ktorý nespĺňa všetky podmienky na vstup stanovené 
v čl. 6 Kódexu schengenských hraníc ods. 1 a nepatrí do kategórií osôb, 
ktoré uvádza čl. 6 ods. 5. Týmto nie je dotknuté uplatňovanie osobit-
ných ustanovení, ktoré sa týkajú práva na azyl, medzinárodnú ochranu 
alebo na vydanie víz na dlhodobý pobyt.

Vstup sa môže odoprieť len na základe odôvodneného rozhodnutia, 
v ktorom sa uvedú presné dôvody odopretia. Rozhodnutie prijme orgán, 
ktorý na to oprávňuje vnútroštátne právo. Rozhodnutie nadobúda účin-
nosť okamžite.

Odôvodnené rozhodnutie, v ktorom sa uvádzajú presné dôvody odo-
pretia, sa vydáva na štandardnom formulári, ktorý vyplní orgán, ktorý 
oprávňuje vnútroštátne právo odoprieť vstup. Vyplnený štandardný 
formulár sa odovzdá dotknutému štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, 
ktorý potvrdí prijatie rozhodnutia o  odopretí vstupu prostredníctvom 
uvedeného formulára.

Osoby, ktorým sa odoprie vstup, majú právo na odvolanie. Odvolanie 
sa podáva v súlade s vnútroštátnym právom. Štátnemu príslušníkovi tre-
tej krajiny sa poskytne aj písomná informácia o kontaktných miestach, 
ktoré sú schopné poskytnúť informácie o  predstaviteľoch príslušných 
konať v mene štátneho príslušníka tretej krajiny v súlade s vnútroštát-
nym právom. Podanie takéhoto odvolania nemá vo vzťahu k rozhodnu-
tiu o odopretí vstupu odkladný účinok.
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Odopretie vstupu štátnemu 
príslušníkovi tretej krajiny
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Písmeno označujúce 
dôvod odopretia vstupu 
v súlade s jednotným 
formulárom
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Osvedčený postup: zrušenie 
vstupnej alebo výstupnej pečiatky 
v iných prípadoch ako v prípadoch 
odopretia vstupu

Môžu sa vyskytnúť prípady, že pečiatku, ktorej odtlačok sa už na pase 
nachádza, je potrebné zrušiť. V takých prípadoch cestujúci nenesie žiad-
nu zodpovednosť, a preto pečiatku nie je možné zrušiť rovnakým spôso-
bom, ako keď je osobe odopretý vstup. Preto sa odporúča zrušiť pečiat-
ku preškrtnutím jej ľavého horného rohu dvomi rovnobežnými čiarami, 
podobne ako na tomto príklade:
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Zamietnutie vstupu občanovi EÚ

Policajný útvar podľa ustanovenia § 11 zákona o pobyte cudzincov na 
hraničnom priechode môže občanovi Únie alebo rodinnému príslušní-
kovi občana Únie zamietnuť vstup cez vonkajšiu hranicu iba v prípade, 
ak existuje dôvodné podozrenie, že závažným spôsobom ohrozí bez-
pečnosť štátu, verejný poriadok, alebo je to potrebné na ochranu verej-
ného zdravia.

Rozhodnutie o  zamietnutí vstupu občanovi Únie alebo rodinnému 
príslušníkovi občana Únie z dôvodu ohrozenia bezpečnosti štátu alebo 
verejného poriadku musí vychádzať výlučne z osobného správania tej-
to osoby, pričom osobné správanie musí predstavovať bezprostrednú 
a dostatočne vážnu hrozbu pre bezpečnosť štátu alebo verejný poria-
dok. 

Trestné činy spáchané v minulosti občanom Únie alebo rodinným prí-
slušníkom občana Únie nie sú bez spojenia s dôvodným podozrením zo 
závažného ohrozenia bezpečnosti štátu alebo verejného poriadku dô-
vodom na zamietnutie vstupu. Policajný útvar vydá občanovi Únie alebo 
rodinnému príslušníkovi občana Únie rozhodnutie o zamietnutí vstupu.
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Rozhodnutie o zamietnutí vstupu
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Malý pohraničný styk 

Malý pohraničný styk ďalej len ,,MPS“– časté prekračovanie spo-
ločnej štátnej hranice zmluvných strán obyvateľmi pohraničnej oblasti 
s cieľom pobytu v pohraničnej oblasti najmä so sociálnych, kultúrnych, 
opodstatnených hospodárskych alebo rodinných dôvodov na čas, ktorý 
nepresahuje čas ustanovený v zmluve. (čl. 2 písm. a) (oznámenie MZV SR 
č. 441/2008 Z. z.) 

PODMIENKY VSTUPU

Obyvatelia pohraničnej oblasti môžu prekračovať spoločnú štátnu 
hranicu zmluvných strán v rámci režimu MPS pod podmienkou, že:
a) predložia platné povolenie na MPS a platný cestovný doklad
b) sa nepovažujú za hrozbu pre verejný poriadok, vnútornú bezpečnosť, 

verejné zdravie alebo medzinárodné vzťahy ktoréhokoľvek z člen-
ských štátov EÚ a Ukrajiny, a najmä o nich nebol vydaný zápis v národ-
nej databáze zmluvných strán na účely odopretia vstupu z rovnakých 
dôvodov

Držiteľ povolenia je na účely režimu MPS oslobodený od vízovej 
povinnosti. Povolenie na MPS a cestovný doklad sa v rámci režimu MPS 
pri prekračovaní spoločnosti štátnej hranice vstupnou ani výstupnou 
pečiatkou nevyznačujú.

DĹŽKA POHYBU

Pri posudzovaní oprávnenosti pobytu na základe povolenia na 
MPS sa postupuje na základe rozhodnutia súdneho dvora EÚ vo veci 
C-254/11 Shomodi – každý pobyt na základe povolenia MPS, ktorý ne-
prekročí dobu pobytu na území pohraničnej oblasti SR tri mesiace je 
oprávnený.
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Postup pri udelení víza na 
hraničnom priechode

Policajt na hraničnom priechode pri udeľovaní víz postupuje podľa čl. 
35 vízového kódexu, pričom:

 preverí vízového štátneho príslušníka tretej krajiny v informačnom 
systéme „Centrálna lustračná konzola“ 

 ak existujú dôvody na udelenie víz, poskytne vízovému štátnemu prí-
slušníkovi tretej krajiny - upraviť v celom dokumente  žiadosť o udele-
nie víza 

 vyplnenú žiadosť riadne skontroluje a porovná údaje s údajmi v ces-
tovnom doklade; ak policajt zistí pri preberaní žiadosti nedostatky, 
vyzve vízového štátneho príslušníka tretej krajiny, aby ich odstránil, 
prípadne mu ich pomôže odstrániť alebo ich odstráni sám. Ak zistí ne-
dostatky, ktoré nie je možné odstrániť, poskytne vízovému štátnemu 
príslušníkovi tretej krajiny novú žiadosť o udelenie víza

 policajt po vložení žiadosti do VIS MZV SR telefonicky požiada odde-
lenie centrálneho vízového orgánu úradu hraničnej a cudzineckej po-
lície Prezídia policajného zboru (ďalej len „CVO“) o vykonanie bezpeč-
nostnej previerky vízového štátneho príslušníka tretej krajiny 

 vízum udelí až po doručení súhlasného stanoviska na udelenie víza 
zaslaného CVO prostredníctvom VIS MZV SR

 pred udelením víza vypíše úradné záznamy umiestnené v pravej časti 
žiadosti o udelenie víza nasledovne:
Ak vízový štátny príslušník tretej krajiny nemá fotografiu k  žiadosti 

o udelenie víza a nemôže si ju zabezpečiť, policajt na hraničnom prie-
chode vyhotoví fotografiu.

Vyplnenú žiadosť o udelenie víza eviduje a ukladá útvar, ktorý žiadosť 
prijíma.
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Vypisovanie vízovej nálepky

Policajt na hraničnom priechode vypisuje vízovú nálepku podľa pred-
tlače v súlade s prílohou č. VII vízového kódexu prostredníctvom počíta-
čovej techniky v súlade s Používateľskou príručkou aplikácie VIS. V prí-
pade nefunkčnosti VIS, policajt písomne požiada CVO o súhlas na ručné 
vypísanie vízovej nálepky. Po udelení písomného súhlasu policajt vízovú 
nálepku vypisuje nezmazateľným atramentom čiernej alebo modrej far-
by. Po sprevádzkovaní VIS bezodkladne vloží údaje žiadateľa v stanove-
nom rozsahu do systému.

Vedúci zmeny zaeviduje vypísanie čistopisu vízovej nálepky do  knihy 
udelených víz podľa predtlače. 

O udelení víz na hraničnom priechode spracúva oddelenie hraničnej 
kontroly PZ mesačné hlásenia v rozsahu štátna príslušnosť, číslo vízovej 
nálepky, typ víza, deň udelenia víza a právny základ udelenia víza. Hláse-
nia zasiela prostredníctvom príslušného riaditeľstva
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Spoločné 
hliadky

Legislatíva
 nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 z 9. 

marca 2016, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upra-
vujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc)

 Dohoda medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Sprá-
vou Štátnej hraničnej služby Ukrajiny o spoločných hliadkach.
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Kódex schengenských hraníc

 právny akt Európskej Únie priamo záväzný a  aplikovateľný pre 
všetky krajiny uplatňujúce schengenské acquis – nie je potrebné ho 
implementovať do národnej legislatívy,

 vzťahuje sa na všetky osoby prekračujúce vnútorné a  vonkajšie 
hranice členských štátov – na občanov EÚ, ako aj na štátnych prí-
slušníkov tretích krajín,

 upravuje vykonávanie hraničného dozoru, ktorého cieľom je zabrá-
niť neoprávnenému prekročeniu hraníc, čeliť cezhraničnej kriminalite 
a prijímať opatrenia proti osobám, ktoré prekračujú hranicu nelegálne.

ZÁKLADNÉ POJMY UPRAVENÉ V ČL. 2 KÓDEXU SCHENGENSKÝCH 
HRANÍC:

vnútorné hranice sú: 
a) spoločné pozemné hranice členských štátov vrátane hraníc, 

ktoré tvoria rieky a jazerá, 
b) letiská členských štátov pre vnútorné linky, 
c) námorné, riečne a jazerné prístavy členských štátov pre pravi-

delné vnútorné trajektové spojenia.
vonkajšie hranice sú:
pozemné hranice členských štátov vrátane riečnych a jazerných 
hraníc, námorné hranice členských štátov a ich letiská, riečne prí-
stavy, námorné prístavy a  jazerné prístavy, ak nie sú vnútornými 
hranicami.

 štátny príslušník tretej krajiny:
je každá osoba, ktorá nie je občanom Únie a na ktorú sa nevzťahuje 
právo Spoločenstva na voľný pohyb.

 hraničný dozor: 
 je sledovanie hraníc mimo hraničných priechodov a sledovanie hra-

ničných priechodov mimo stanovených otváracích hodín s cieľom za-
brániť osobám, aby sa vyhýbali hraničným kontrolám.

 kontrola hraníc: 
je činnosť vykonávaná na hraniciach na účely Kódexu a v súlade s ním, 
výlučne v nadväznosti na úmysel prekročiť takúto hranicu alebo na 
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prekročenie takejto hranice bez ohľadu na akýkoľvek iný úmysel, kto-
rá zahŕňa hraničné kontroly a hraničný dozor.

 Kódex schengenských hraníc v čl. 5 ods. 1 uvádza:
Vonkajšie hranice sa môžu prekračovať len na hraničných prie-
chodoch a počas stanovených otváracích hodín.

 Výnimku z  tejto povinnosti predstavuje napr. čl. 5 ods. 2, kedy sa 
jednotlivcovi alebo skupine osôb v  prípade požiadavky osobit-
nej povahy na občasné prekročenie vonkajších hraníc môže takéto 
prekročenie povoliť aj mimo hraničných priechodov alebo mimo 
stanovených otváracích hodín, a  to za predpokladu, že majú po-
volenia vyžadované vnútroštátnym právom a nie je to v rozpore so 
záujmami verejného poriadku a vnútornej bezpečnosti členských štá-
tov. Členské štáty môžu zaviesť osobitné pravidlá v dvojstranných 
dohodách.
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Dohoda o spoločných hliadkach

 Dohoda medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Sprá-
vou Štátnej hraničnej služby Ukrajiny o  spoločných hliadkach 
bola podpísaná 30.10.2013 v Bratislave (č. v Zb. z. 369/2013 platná 
od 29. 11. 2013), v  záujme plnenia úloh na úseku kontroly slo-
vensko-ukrajinskej štátnej hranice. 

 Jej cieľom je účinne bojovať proti neoprávnenému prekračovaniu 
slovensko-ukrajinskej štátnej hranice mimo hraničných priechodov 
osobami, ako aj proti neoprávnenému prejazdu dopravnými pros-
triedkami alebo neoprávnenému prevozu tovaru.

 Vymedzuje vo viacerých svojich ustanoveniach striktne rozsah 
osôb oprávnených na vykonávanie spoločných hliadok pri zabezpe-
čovaní kontroly hraníc.

 Príslušnosť jednotlivých útvarov je vymedzená v čl. 1, ktorý pojed-
náva o vykonávaní spoločných hliadok príslušníkmi útvarov Riadi-
teľstva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance a Čopského hra-
ničného útvaru.
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Iný príklad tohto vymedzenia obsahuje čl. 6, ktorý stanovuje, že na 
vykonávanie spoločných hliadok sú určovaní príslušníci, ktorí ovlá-
dajú jazyk druhej zmluvnej strany na komunikatívnej úrovni alebo 
iný jazyk, ktorý umožní vzájomnú komunikáciu a ktorí sú odborne 
pripravení a absolvovali príslušné školenie. 

Účelom vykonávania spoločných hliadok podľa čl. 2 je:

a) zaistenie poriadku a režimu na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici 
(ďalej len „spoločná hranica“) a predchádzanie jej neoprávneného 
prekračovania mimo hraničných priechodov,

b) zadržania osôb, ktoré neoprávnene prekročili spoločnú hranicu, 

c) odhaľovania a zadržania osôb, ktoré organizujú neoprávnené pre-
kračovanie spoločnej hranice, 

d) boja proti trestnej činnosti  súvisiacej s prekračovaním spoločnej 
hranice,

e) kontroly dopravných prostriedkov, u ktorých je podozrenie, že boli 
použité na páchanie trestnej činnosti súvisiacej so spoločnou hrani-
cou,

f ) výmeny skúseností v  oblasti zabezpečovania ochrany (kontroly) 
spoločnej hranice.

 Harmonogram spoločných hliadok zasiela hraničný splnomoc-
nenec jednej zmluvnej strany hraničnému splnomocnencovi druhej 
zmluvnej strany v písomnej podobe najmenej 20 dni pred príslušným 
mesiacom, v ktorom sa majú spoločné hliadky vykonávať‘. 

 Takýto návrh harmonogramu musí obsahovať počet vlastných prí-
slušníkov určených pre výkon spoločných hliadok, údaje tykajúce sa 
druhu a množstva technických prostriedkov, ktoré sú plánované na 
použitie počas výkonu spoločných hliadok a  taktiež údaje o  mieste 
a čase výkonu spoločných hliadok. 

 Spoločné hliadky sa vykonávajú v územnej pôsobnosti Oddelenia 
hraničnej kontroly Policajného zboru alebo Oddielu hraničnej 
služby v závislosti od bezpečnostnej situácie na spoločnej hranici. Vý-
kon spoločných hliadok prebieha najmä v dennej dobe.
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 Zloženie tvoria najmenej dvaja príslušníci tej zmluvnej strany, na 
ktorej území sa vykonávajú spoločné hliadky a  jeden príslušník 
druhej zmluvnej strany.

 Príslušníci vykonávajúci spoločné hliadky na území štátu druhej 
zmluvnej strany, vykonávajú spoločnú hliadku v služobnej rovno-
šate vysielajúcej zmluvnej strany bez zbrane.

 Veliteľom spoločnej hliadky je vždy príslušník vykonávajúci spoloč-
nú hliadku tej zmluvnej strany, na ktorej území sa vykonáva. Veli-
teľ zodpovedá za priebeh výkonu spoločnej hliadky, dodržiavanie 
ustanovení tejto dohody, ako aj vnútroštátnych právnych predpisov 
tej zmluvnej strany, na území štátu ktorej sa spoločná hliadka vykoná-
va.

 V čl. 4 ods. 6 je uvedené, že služobné zákroky sú oprávnení vyko-
návať len príslušníci tej zmluvnej strany, na území ktorej  sa vyko-
náva spoločná hliadka.

 S  cieľom realizácie vzájomnej spolupráce uskutočňujú obidve 
zmluvné strany  podľa potreby, najmenej však dvakrát do roka 
spoločné školenia zamerané na prípravu príslušníkov vykonávajú-
cich spoločnú hliadku druhej zmluvnej strany. Cieľom školení je zna-
losť právnych predpisov upravujúcich výkon kontroly hraníc.
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 Príslušníci vykonávajúci spoločnú hliadku prekračujú spoločnú 
hranicu v služobnej rovnošate na hraničných priechodoch, v prípa-
de potreby aj na iných presne určených miestach, ktoré si vzájom-
ne dohodnú hraniční splnomocnenci. Pri  prekračovaní spoločnej 
hranice svoju totožnosť preukazujú služobnými preukazmi, kto-
rých vzory si hraniční splnomocnenci navzájom vymenia.

 Výkon činností spoločnej hliadky plánuje nadriadený príslušného 
oddelenia hraničnej kontroly Policajného zboru, alebo Oddielu hra-
ničnej služby, na území ktorého sa spoločná hliadka vykonáva.
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 Inštruktáž a  určenie úloh príslušníkom vykonávajúcich spoločnú 
hliadku pred jej začatím vykonáva nadriadený príslušného Odde-
lenia hraničnej kontroly Policajného zboru, alebo Oddielu hranič-
nej služby alebo ním určený zodpovedný pracovník. Vzor formulá-
ra inštruktáže spoločnej hliadky v jazykoch oboch zmluvných strán 
je prílohou Dohody o spoločných hliadkach. 

 
 

...od..........hod. do.......... hod. 
 

  
....................................................................................................................................................... 

 (   
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

  
....................................................................................................................................................... 

  
....................................................................................................................................................... 

pozorovacie prostriedky  pod.) 
....................................................................................................................................................... 

 
 ok: (miesto)............................................................................................................. 
 Koniec: (miesto)............................................................................................................... 
 Kontro  miesto)......................................................................................... 

 
 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
 

    
priezvisko)...........................................................................(podpis) 

 
....................................................(podpis) 
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 Veliteľ spoločnej hliadky po jej ukončení spracuje záznam v dvoch 
vyhotoveniach, pričom jeden výtlačok odovzdá príslušníkovi 
druhej zmluvnej strany vykonávajúcemu spoločnú hliadku, ktorý sa 
jej zúčastnil. Záznam je taktiež prílohou Dohody o spoločných hliad-
kach.

 
Záznam z  
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 Ochranu a  bezpečnosť príslušníkov vykonávajúcich spoločné 
hliadky zaisťuje tá zmluvná strana, na území ktorej sa spoločná 
hliadka vykonáva, pričom náklady vzniknuté v súvislosti s realizá-
ciou tejto dohody si hradí každá zmluvná strana samostatne.

 Vzniknuté problémy v  súvislosti s  realizáciou tejto dohody riešia 
hraniční splnomocnenci vzájomnými konzultáciami. Výmena in-
formácií sa uskutočňuje v súlade s platnými právnymi predpismi 
štátov zmluvných strán.
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