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1.  ÚVOD 
 

Ochranu  štátnych  hraníc  na  hraničných  priechodoch,  na  priechodoch  malého  
pohraničného  styku  a  na  tzv.  „zelenej  hranici“  rovnako  ako  úlohy  spojené  s pobytom  
cudzincov  na  území  Slovenskej  republiky  zabezpečuje  ÚRAD  HRANIČNEJ  A  
CUDZINECKEJ  POLÍCIE  PREZÍDIA  POLICAJNÉHO  ZBORU (ďalej len „úradu“) 
v súčinnosti  s ostatnými  zložkami  polície,  orgánmi  Ministerstva  vnútra  Slovenskej  
republiky  a  ďalšími  orgánmi  štátnej  správy  Slovenskej  republiky.      
Súčasný svet čoraz viac mení svoju podobu nielen v dôsledku prebiehajúcich politických a 
ekonomických zmien, ale v značnej miere aj v dôsledku migračných procesov. Samotná 
podstata migračných procesov má rôznorodé príčiny politické, sociálne, ekonomické, 
náboženské a iné. V Európe sa riešenie tejto problematiky stalo akútnym najmä koncom 80-
tych rokov, po spoločenských zmenách v strednej a východnej časti Európy. Tento stav, 
ktorého sprievodnými javmi sú zhoršovanie sociálno-ekonomických podmienok, nárast 
organizovaného zločinu,  pašovanie drog a podobne,  pretrváva  dodnes.  V súčasnosti  sa  
ďalším  vážnym  sprievodným  znakom  javí  aj  medzinárodný  terorizmus. 
Migračný pohyb pokračuje v stále väčšej intenzite a smeruje predovšetkým do 
západoeurópskych krajín (SRN, Holandska, Belgicka, Francúzska). Slovenská republika bola 
spočiatku iba tranzitnou krajinou, ale vykonané opatrenia zo strany západoeurópskych štátov 
prispeli k tomu, že o Slovenskú republiku prejavujú záujem cudzinci, ktorí využívajú 
migráciu na zlepšenie svojich ekonomických a sociálnych podmienok. 
Európske štáty hľadajú riešenie svojej migračnej politiky v opatreniach na národnej úrovni: 
-  sprísňovaním migračných zákonov, 
-  rozširovaním zoznamu tzv. bezpečných krajín pôvodu a bezpečných krajín azylu, 
- uzatváraním dvojstranných zmlúv o vzájomnom zamestnávaní pre migračných 

pracovníkov s časovým obmedzením. 
Slovenská republika využíva informácie ostatných európskych štátov a výsledky 

výskumu medzinárodných organizácií, ktoré sa zaoberajú problematikou migrácie. Tieto 
informácie a závery z analýz situácií v oblasti migrácie na území Slovenskej republiky sa 
premietajú do vnútorných postupov v rámci Slovenskej republiky. Vláda stanovuje 
bezpečnostné riziká. Medzi bezpečnostné riziká s medzinárodnými prvkami, ktoré 
bezprostredne súvisia so stabilitou politického systému zaraďuje organizovaný zločin, 
nelegálnu migráciu a rasové konflikty. 
Služba hraničnej a služba cudzineckej polície plní úlohy, ktoré vyplývajú z  asociačných 
aktivít Slovenskej republiky pri plnení podmienok vstupu do Európskej únie.  

Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 946/1999 schválila „Koncepciu 
služby hraničnej a cudzineckej polície v perspektíve zapojenia Slovenskej republiky medzi 
štáty Schengenskej dohody – ochrana vonkajšej hranice Európskej únie“. V tejto koncepcii sú 
analyzované podmienky, ktoré je potrebné v jednotlivých oblastiach činnosti služby hraničnej 
a služby cudzineckej polície splniť tak, aby k dátumu referenčného vstupu Slovenskej 
republiky do Európskej únie boli splnené podmienky v oblasti azylu, migrácie, voľného 
pohybu osôb, vízovej politike a ochrany a správy štátnych hraníc. 
Vypracovanie tejto koncepcie bolo úlohou, ktorá vyplývala zo základného integračného 
dokumentu Slovenskej republiky Národného programu pre prijatie acquis communautaire. 
Uvedený dokument obsahuje v jednotlivých časových etapách všeobecné úlohy v oblasti 
voľného pohybu osôb, zdokonaľovania kontroly a správy hraníc, zdokonaľovania kontroly 
migrácie a v oblasti prispôsobovania vízovej politiky Slovenskej republiky vízovej politike 
Európskej únie. V koncepcii boli tieto úlohy konkrétne rozpracované a určené priority 
a postupy tak, aby Slovenská republika v horizonte do roku 2003 v týchto oblastiach spĺňala 
podmienky vstupu do Európskej únie. 
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Koncepcia služby hraničnej a cudzineckej polície v perspektíve zapojenia Slovenskej 
republiky medzi štáty Schengenskej dohody - ochrana vonkajšej hranice Európskej únie vo 
svojom realizačnom projekte v dvoch časových etapách obsahuje súhrn legislatívnych, 
inštitucionálnych, personálnych a materiálno-technických opatrení, ktorých realizácia v 
praktickom výkone policajných činností má za cieľ: 
 
- mobilizovať vnútorné sily a prostriedky služby hraničnej a služby cudzineckej polície, 

zvyšovať účinnosť a efektívnosť policajnej práce vo všetkých oblastiach činnosti, najmä 
v oblasti povoľovania pobytov, kontroly cudzineckého režimu a represívnych opatrení a 
tým eliminovať nárast nežiadúcej migrácie,  

- zracionalizovať riadenie a skvalitniť organizáciu práce výkonných útvarov v boji s 
nežiadúcou migráciou, 

- zvýšiť účinnosť ochrany štátnej hranice pred nežiadúcou migráciou novými formami a 
metódami práce služby hraničnej a služby cudzineckej polície a posilnením početných 
stavov policajtov výkonných útvarov na problematických úsekoch štátnej hranice 
(Ukrajina, Maďarsko), 

- stabilizovať početné stavy policajtov služby hraničnej a služby cudzineckej polície, ktorí 
budú po odbornej a morálnej stránke schopní plniť úlohy, 

- zabezpečiť optimálny chod a stabilitu navrhovanej novej organizačnej štruktúry služby 
hraničnej a služby cudzineckej polície za účelom zvýšenia efektívnosti a výslednosti ich 
práce, 

- v rámci úpravy právneho prostredia a spoločenských vzťahov v oblasti pôsobnosti služby 
hraničnej a služby cudzineckej polície navrhovať vláde Slovenskej republiky nové právne 
normy a v rámci rezortného legislatívneho procesu prijímať nové interné normy, ktoré 
vytvoria vhodné prostredie nevyhnutné na potláčanie nežiadúcej migrácie. V spolupráci 
s vnútrorezortnými orgánmi, ostatnými rezortmi a ústrednými orgánmi štátnej správy 
podieľať sa na tvorbe podmienok potrebných na postupné približovanie právnych a 
interných noriem Slovenskej republiky právu Európskej únie v oblasti činnosti služby 
hraničnej a služby cudzineckej polície. Takto dosiahnuť prijímanie takých právnych a 
interných noriem, ktoré už budú plne kompatibilné s právom Európskej únie; 

- skvalitniť odbornú prípravu policajtov a zapájať rezortnú školskú sústavu do tvorby 
programov a projektov vo vzťahu k riešeniu problematiky boja s nežiadúcou migráciou, 

- zabezpečiť úlohy vyplývajúce z medzinárodnej policajnej spolupráce. 
 
Úlohou tohoto štatistického  materiálu je podať prehľad o stave v oblasti migrácie na území 
Slovenskej republiky  za rok  2001  v  porovnaní  s predošlými   rokmi (podľa rozsahu 
vedených evidencií). 
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2.  LEGÁLNA  MIGRÁCIA 
 
 

Pod pojmom legálna migrácia sa rozumie cezhraničný  pohyb osôb za účelom 
turistiky,  krátkodobého pobytu,  dlhodobého pobytu  a trvalého pobytu pri splnení 
podmienok  stanovených  v zákonoch SR a medzinárodných dohodách, ktorými je SR 
viazaná. 

 
2.1.  Oblasť udeľovania víz 

 
Presné podmienky vstupu pre cudzincov na naše územie, vízová politika 

harmonizovaná so štátmi EÚ spolu s funkčným systémom udeľovania vstupných víz, striktné 
dodržiavanie pravidiel a kontrola na hraničných priechodoch sú prvotným filtrom, ktorý môže 
silno obmedziť niektoré negatívne javy migrácie cudzincov. 

„Dňa 27. júna 2001 vláda Slovenskej republiky vo svojom uznesení č. 604/2001 
schválila harmonizáciu vízovej politiky SR s vízovou politikou Európskej únie na základe 
platného Nariadenia Rady EÚ č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni 
príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc a krajín, ktorých štátni 
príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti. Vláda SR zároveň súhlasila s  vypovedaním 
Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Seychelskej republiky o zrušení vízovej 
povinnosti zo dňa 29. septembra 2000, s vypovedaním Dohody medzi vládou Slovenskej 
republiky a vládou Juhoafrickej republiky o zrušení vízovej povinnosti  zo dňa 4. novembra 
1996, súhlasila s uzavretím dohôd o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických 
a služobných pasov, ktoré budú v súlade so vzorovou dohodou o zrušení vízovej povinnosti 
pre držiteľov diplomatických a služobných pasov, schválenou uznesením vlády Slovenskej 
republiky č. 733 z 12. októbra 1993, so štátmi uvedenými v bodoch B.1. a B.2. tohto 
uznesenia v nadväznosti na vypovedanie bezvízových dohôd a súhlasila s prípravou dohôd o 
zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov všetkých druhov cestovných dokladov s týmito 
štátmi: Bolívijská republika,  Guatemalská republika, Honduraská republika, Kostarická 
republika, Nikaragujská republika, Panamská republika, Paraguajská republika, Republika 
Salvádor a Brunejsko-darussalamský štát. 

Uvedeným postupom Slovenská republika zharmonizuje svoju vízovú politiku 
s vízovou politikou Európskej únie podľa súčasne platných právnych noriem Európskej únie.“ 

Vízová politika vychádza z rozboru situácie na území jednotlivých štátov a zohľadňuje 
bezpečnostné aspekty cestovania a pobytu cudzincov na našom území, a to najmä zo štátov, 
ktorých občania sa výrazne podieľajú na kriminalite a páchaní rôznych deliktov v Slovenskej 
republike. Hrozba nárastu kriminálnych aktivít určitej skupiny cudzincov sa premieta aj do 
tvorby koncepcie vízovej politiky. S väčšinou európskych štátov má Slovenská republika 
uzavreté bezvízové dohody. 
V súvislosti  s  „Koncepciou služby hraničnej a cudzineckej polície“ bola schválená novela 
zákona NR SR č. 73/1995 Z.z. o pobyte cudzincov, ktorá je účinná od 1.4.2000 (zákon NR 
SR č. 69/2000 Z.z.). Po prijatí novely zákona bol novelizovaný rad vykonávacích interných 
noriem. V priebehu roku 2000 sa zaviedlo a realizovalo vydávanie víz Slovenskej republiky 
formou vízovej nálepky na zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky v zahraničí 
a zosúladili sa druhy víz s vízami vydávanými štátmi Európskej únie. V oblasti vízovej 
politiky vláda Slovenskej republiky schválila koncepciu vízovej politiky a stanovila postup 
vypovedania bezvízových dohôd s Ukrajinou, Ruskou federáciou, Bieloruskom a Kubou tak, 
že do vstupu Slovenskej republiky medzi štáty Európskej únie bude jej vízová prax plne 
kompatibilná. 
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Aktom zrušenia bezvízových ciest a zavedenia vízovej povinnosti pre občanov Ukrajiny 
(zrušenie bezvízovej dohody od 28.6.2000) ako aj prijatým opatrením formou rozkazu 
prezidenta Policajného zboru č. 32/2000 o postupe pri vyhosťovaní občanov Ukrajiny sa 
situácia v počtoch vybavených ukrajinských štátnych občanov veľmi výrazne znížila 
(približne deväťnásobne) a týmto opatrením sa podarilo eliminovať aj počty občanov 
Ukrajiny,  ktorí sa na území Slovenskej republiky zdržiavali neoprávnene, t. j. bez príslušného 
povolenia. 

Zákon č. 69/2000 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 1.4.2000 novelizoval zákon 
o pobyte cudzincov, upravil len niektoré najpálčivejšie problémy, ktoré vznikli  pri riešení 
pobytu cudzincov na území Slovenskej republiky za posledné roky. Aj keď sa  touto  novelou  
zákona dosiahol značný pokrok, najmä vo vzťahu k vstupu cudzincov na územie Slovenskej 
republiky a povoľovaniu ich pobytu. 

V súčasnosti  prebieha  v   Národnej  rade  Slovenskej  republiky  schvaľovací  proces  
nového  návrhu  zákona  o  pobyte  cudzincov,  ktorý vypracoval  kolektív  Úradu  hraničnej  
a  cudzineckej  polície  Prezídia  Policajného  zboru. 

 
2.1.1.  Prehľad  o počte  udelených  víz 

 
Za rok 2000 bolo v Slovenskej republike celkom udelených 6 jednosmerných  víz, 46  

turistických  víz,  1345  víz  pre  pobyt  a  na  vycestovanie, 12545  víz  pre  dlhodobý  pobyt  
a 8287 víz pre trvalý pobyt. Uvedené údaje nesúvisia s  vízami udelenými na 
zastupiteľských úradoch v  zahraničí. Voči cudzincom, ktorý porušia platný právny 
poriadok SR, sú uplatňované represívne inštitúty, a to zákaz pobytu, administratívne 
vyhostenie a súdne vyhostenie.  V  roku  2000  bolo  uplatnené  nepovolenie  vstupu  v  2927 
prípadoch,  administratívne  vyhostenie  bolo  uložené  v  1105  prípadoch  a  52  cudzincov  
bolo  vyhostených  súdnou  cestou. 
 

2.1.1.1. Prehľad  udelených víz a správnych poplatkov 
 

 Rok 2000 Rok 2001 
Udelené víza   B1     jednosmerné 6 21 
Udelené víza   B2    obojsmerné 0 0 
Udelené víza   B3    na viac ciest 0 0 
Udelené víza   C1    vstupné 0 0 
Udelené víza   C2    turistické 32 207 
Udelené víza   C3    pre viac vstupov 0 0 
Udelené víza   C4    pracovné 0 0 
Udelené víza   C5    pre pobyt a vycestovanie 1 107 772 
Udelené víza   D1    pre dlhodobý pobyt 9 965 12 297 
Udelené víza   D2    pre trvalý pobyt 6 555 3 967 
Počet víz spolu 17 665 17 064 
Správne poplatky za udelené víza 12 786 700 12 495 600 

 
Údaje o vízach udelených na zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky v zahraničí budú 
doplnené dodatočne vzhľadom nato, že v súčasnosti niesu úradu prístupné. 
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2.2.  Cestovný  ruch 
 

Kontrolu plnenia podmienok súvisiacich s prekračovaním štátnej hranice Slovenskej 
republiky, cudzincov i občanov Slovenskej republiky a doby pobytu cudzincov na území 
Slovenskej republiky vykonávajú príslušníci oddelení cudzineckej polície Policajného zboru. 
 

2.2.1.  Prehľad o počte vybavených osôb a dopravných prostriedkov na hraniciach         
so susednými štátmi v oboch smeroch migrácie  

 
Počet 

vybavených  Občanov 
sus. 

Občanov 
ďalších Vízových Počet vybavených  Rok 

osôb celkom Občanov 
SR štátov nevíz. štátov cudzincov dopravných 

prostriedkov  

1995 89 072 588 35 810 533 32 800 484 20 021 994 439 577 25 540 582 

1996 109 916 732 45 794 258 40 353 693 23 273 815 494 966 30 486 623 

1997 110 744 977 45 980 816 42 057 957 22 268 388 437 816 29 493 364 

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

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

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

2001 90 408 198 

z 
to

ho
 

35 924 704 38 509 327 15 516 597 457 570 26 614 519 

 
 

2.2.2.  Malý pohraničný styk s Poľskou republikou 
 

Občania 
SR  Občania 

PR  Dopr. 
prostriedky   Vrátené 

osoby   Obdobie 
odchod príchod odchod príchod odchod príchod celkom odchod príchod celkom

1998 293 443 242 480 346 435 355 361 88 328 75 802 164 130 1 016 1 242 2 258
1999 293 828 240 686 337 523 348 072 84 280 70 922 155 202 906 1 676 2 582
2000 279 855 229 822 297 587 311 207 77 784 62 910 140 694 688 1 942 2 630
2001 180 152 138 702 190 834 206 836 72 705 62 863 135 568 628 1 988 2 616

 
 

2.2.3. Falšovanie a pozmeňovanie cestovných dokladov podľa zistených spôsobov 
 
Spôsob falšovania cestovných dokladov (CD) Rok 2000 Rok 2001 
  výmena fotografie v CD 200 174 
  prepísanie údajov  v CD 6 14 
  výmena strán v CD 2 10 
  pravý CD  vystavený  neoprávnenou  osobou 4 5 
  kompletne falošný CD 16 27 
  falošné vízum SR 37 7 
  použitie pravého CD inou osobou 67 30 
  vydaný pravý CD inej osobe, než na ktorú sú osobné údaje 5 1 
SPOLU  337 268 
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2.2.4.  Prehľad o  cudzincoch vrátených na príchode do Slovenskej republiky 

podľa ich štátnej  príslušnosti a dôvodu 
 

Spolu Vrátení pre nedostatky 
v CD 

Vrátení z dôvodu 
zaradenia v INO Vrátení pre iné dôvody 

Št. 
príslušnosť 

Rok 2000 Rok 2001 Rok 2000 Rok 2001 Rok 2000 Rok 2001 Rok 2000 Rok 2001

UKRAJINA 6 518 5 272 1 925 1 001 83 21 4 510 4 250 
RUMUNSKO 6 483 6 312 525 436 116 69 5 842 5 807 
ČESKÁ REP. 5 343 4 856 2 259 2 379 16 24 3 068 2 453 
POĽSKO 4 010 4 324 2 161 2 333 52 56 1 797 1 935 
MEXIKO 1 212 1 282 260 234 0 0 952 1 048 
BULHARSKO 1 188 991 86 221 17 14 1 085 756 
MAĎARSKO 1 116 1 200 133 173 6 8 977 1 019 
MOLDAVSKO 1097 276 340 134 2 1 755 141 
JAPONSKO 790 636 278 180 2 0 510 456 
NEMECKO 779 575 296 243 5 0 478 332 
RAKÚSKO 651 420 386 262 1 4 264 154 
JUHOSLÁVIA 611 386 271 193 2 0 338 193 
ARGENTÍNA 601 398 181 116 0 0 420 282 
TALIANSKO 438 377 258 225 5 2 175 150 
OSTATNÍ 4 794 4 854 1 930 2 481 27 9 2 837 2 364 

SPOLU 35 631 32 159 11 289 10 611 334 208 24 008 21 340 

 
2.2.4. Prehľad  činnosti  oddelení  (skupín)  cudzineckej  polície  a  pasovej služby 

 
 Rok 2000 Rok 2001 

Vydané cestovné preukazy totožnosti 122 55 
počet 2 125 1 834 

Predĺžené víza 
z toho zdarma 466 191 
v súkromí 5 134 5 105 Prihlásení vízoví cudzinci ubytovaní 

 hromadne 34 549 45 069 
počet 2 219 1 872 

Udelené blokové pokuty suma v Sk 965 305 800 400 
počet 640 796 Udelené  pokuty za priestupky podľa  

 § 23 z. 73/95 Z.z. suma v Sk 494 250 499 808 
prvostupňové 6 683 9 514 Vydané rozhodnutia v správnom konaní 
autoremedúra 60 90 
dlhodobého 302 281 Zamietnuté žiadosti o povolenie pobytu 
trvalého 36 47 
počet 1 157 2 437 

Vyhostení cudzinci 
z toho súdne 52 50 
náklady spolu 108 523 59 373 

Vykonané previerky-kontrola pobytu 8 757 11 868 
Vykonané previerky-povolenie pobytu 4 022 4 260 

počet 2 178 1 930 
Overené pozvania 

z toho služobné 1 363 1 431 
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2.2.5. Falšovanie a pozmeňovanie cestovných dokladov jednotlivých štátov 

 
Cestovný doklad vydaný štátom Rok 2000 Rok 2001 

AFG AFGANISTAN 2 0 
AUT RAKÚSKO 0 0 
BEL BELGICKO 0 3 
BGD BANGLADÉŠ 7 0 
BGR BULHARSKO 1 1 
BRA BRAZÍLIA 1 0 
CAN KANADA 0 1 
CZE ČESKÁ REPUBLIKA 6 9 
DNK DÁNSKO 1 1 
DZA ALZIRSKO 1 0 
ESP ŠPANIELSKO 3 3 
FRA FRANCÚZSKO 6 9 
GBR VEĽKÁ  BRITÁNIA 9 5 
GHA GHANA 2 1 
GRC GRÉCKO 12 4 
GTM GUATEMALA 1 0 
HRV CHORVÁTSKO 25 23 
HUN MAĎARSKO 32 29 
CHL CHILE 0 1 
CHN ČÍNA 0 1 
IND INDIA 36 5 
IRQ IRAK 10 0 
ISR IZRAEL 1 2 
ITA TALIANSKO 14 7 
LKA SRI LANKA 1 0 
LTU LOTYŠSKO 3 0 
LVA LITVA 5 0 
MKD MACEDÓNSKO 1 1 
MNG MONGOLSKO 1 2 
NGA NIGÉRIA 0 3 
NLD HOLANDSKO 3 1 
NOR NÓRSKO 0 1 
PAK PAKISTAN 4 0 
POL POĽSKO 25 40 
PRT PORTUGALSKO 0 3 
ROM RUMUNSKO 10 15 
SEN SENEGAL 1 0 
SVK SLOVENSKO 100 66 
SVN SLOVINSKO 6 12 
SWE ŠVÉDSKO 4 1 
UGA UGANDA 0 1 
UKR UKRAJINA 0 3 
USA SPOJENÉ ŠTÁTY 0 3 
VNM VIETNAM 0 10 
YUG JUHOSLÁVIA 0 1 

ÚHCP P PZ 337 268 
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2.3. Dlhodobé a trvalé povolené pobyty 

 
  Jedným z hlavných problémov súčasnej Európy  je stúpajúci príliv cudzincov do 
vyspelých európskych štátov, motivovaný najmä ekonomickými dôvodmi. Tieto štáty preto 
postupne prijímajú nové úpravy pobytového režimu cudzincov, ktoré okrem iného sledujú 
cieľ sprísniť podmienky imigrácie cudzincov. Pre elimináciu negatívnych javov spojených 
s medzinárodnou migráciou vytvárajú európske štáty  aj nadnárodné mechanizmy v podobe 
jednotnej vízovej politiky a readmisných dohôd. 

  Rastúci príliv cudzincov pociťuje aj Slovenská republika. Dochádza k nárastu počtu 
cudzincov s povoleným pobytom najmä z krízových častí sveta. Zároveň dochádza k stále 
vysokému počtu pokusov, v mnohých prípadoch úspešných, o nelegálny vstup cudzincov na 
územie Slovenskej republiky formou nedovoleného prekročenia štátnej hranice. 
 Slovenská republika doposiaľ nezaznamenala zásadnejšie xenofóbne prejavy 
obyvateľstva vo vzťahu k cudzincom. Na základe skúseností iných štátov však možno 
konštatovať, že spoločnosť je ochotná absorbovať len určité množstvo cudzorodých prvkov, 
ktoré cudzinci predstavujú. Zásadnejšie neriešenie tejto problematiky predstavuje riziko 
vzniku odporu spoločnosti, ktorý je prezentovaný požiadavkami na reguláciu prílivu 
cudzincov. V neposlednom rade neriešená cudzinecká problematika predstavuje 
nebezpečenstvo xenofóbnych nálad obyvateľstva vyúsťujúcich do rasovo motivovaných 
trestných činov, pričom je spôsobilá ohroziť vnútorný poriadok a bezpečnosť, ako aj politický 
vývoj v krajine. Vzhľadom ku komplexnej požiadavke Európskej únie na aproximáciu 
legislatívy kandidátskych krajín k legislatíve Európskej únie bol vypracovaný a predložený 
parlamentu na schválenie návrh nového zákona o pobyte cudzincov na území SR, ktorý by 
mal nadobudnúť účinnosť v roku 2002. Tento návrh nového zákona reaguje na vývoj v oblasti 
migrácie na území Slovenskej republiky. Ako príklad môže poslúžiť vývoj situácie 
v Belgicku, Nemecku a najmä v Rakúsku. Všetky európske štáty z tohto pohľadu 
prehodnocujú doterajšie právne úpravy pobytu cudzincov a azylu. 
 
 

2.3.1. Azyl 
 

Súčasťou legálnej migrácie sú aj mimoriadne formy pobytu, ktoré umožňujú 
cudzincom legálne sa zdržiavať na území našej krajiny ako utečencom, to znamená 
cudzincom,  ktorí dostali azyl na území Slovenskej republiky alebo cudzincom, ktorým vláda 
Slovenskej republiky svojím rozhodnutím poskytuje dočasnú ochranu počas trvania 
ozbrojeného konfliktu v krajine ich pôvodu. 
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2.3.2. Počty osôb s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky podľa ich 

štátnej príslušnosti 
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2.3.3. Nové povolené pobyty za rok 2001 
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2.3.4. Celkový stav povolených pobytov podľa krajov 
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2.3.5. Prehľad povolených pobytov na území Slovenskej republiky od roku 1993 až 
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3.  NELEGÁLNA  MIGRÁCIA 
 

 
3.1.  Všeobecná časť 

 
Definícia nelegálnej migrácie, obsah pojmu a tým aj popis nelegálnej migrácie sa vo 

svete značne líšia. V našom prípade kapitola popisuje nelegálnu migráciu cudzincov aj 
vlastných občanov, zahrňuje prípady, v ktorých cudzinec nelegálne vstúpi na územie 
Slovenskej republiky z rôznych dôvodov alebo územie Slovenskej republiky nelegálne opustí. 
Narušenia režimu štátnej hranice sú zistené hraničnými orgánmi Slovenskej republiky alebo 
susednými štátmi. 

Ak  cudzinec vstúpi na územie štátu legálne, no po uplynutí doby krátkodobého 
pobytu nevycestuje a ostáva na území bez povolenia, teda nelegálne porušuje tým zákonom 
predpísané podmienky pre dlhodobý alebo trvalý pobyt cudzinca (nelegálna migrácia 
z porušovania pobytového režimu). Pretože však nepovolenie vstupu nemusí byť uložené 
každému cudzincovi, ktorý na územie republiky nelegálne vstúpil alebo býva, možno údaje 
o nepovolených  vstupoch  popisovať nelegálnou migráciou len nepriamo. 

   
 Vývoj bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike v hodnotenom období znova 
poukázal na skutočnosť, že mnohé problémy v tejto oblasti - nielen u nás, ale aj v iných 
štátoch - vychádzajú zo stavu a úrovne ochrany štátnej hranice. Opätovne sa potvrdzuje 
skutočnosť, že hranice štátov sú filtrom, cez ktorý z jedného do druhého štátu vstupuje 
medzinárodne organizovaný zločin. Hraničná a cudzinecká polícia je povolaná ako prvá 
zachytiť organizovanú kriminalitu s medzinárodným prepojením a  zabezpečiť ochranu štátnej 
hranice Slovenskej republiky, t.j. jej nenarušiteľnosť, suverenitu a územnú celistvosť. 

V priebehu rokov 1996 - 2001 došlo v oblasti legálnej a nelegálnej migrácie cudzincov 
k viacerým zásadným zmenám. Ide predovšetkým  o zmeny z hľadiska podstatne zvýšeného 
počtu migrujúcich cudzincov hlavne z ekonomicky slabších alebo vojensko–politicky 
nestabilných krajín. Jedná sa prevažne o cudzincov pochádzajúcich z Ázie, niektorých štátov 
bývalého ZSSR a balkánskych štátov. 
 Situácia na štátnej hranici Slovenskej republiky sa v roku 1998 vyznačovala 
dynamickým nárastom  tlaku nelegálnych migrantov  na  štátnu  hranicu *)  Slovenskej  
republiky, hlavne z juhu a východu. Potvrdil sa predpoklad, že nelegálne migračné pohyby 
cez územie Slovenskej republiky budú vykazovať narastajúci trend, ako dôsledok nestabilnej 
situácie na Balkáne a v niektorých ázijských krajinách, nízkej výkonnosti ekonomík 
niektorých východoeurópskych a ázijských štátov a z toho vyplývajúcich sociálnych 
problémov. V súčasnosti tento narastajúci trend nelegálnych migračných pohybov výrazne 
ovplyvňuje boj proti terorizmu, ktorého útoky zaznamenali nesmiernu intenzitu.  V tej 
súvislosti sa v priebehu roka 2001 výrazne zvýšila migrácia príslušníkov Afganistanu. 

Slovenská republika z hľadiska smerovania nelegálnych migračných pohybov sa 
naďalej radí medzi krajiny tranzitné. Prevažná väčšina nelegálne migrujúcich osôb nemá 
 záujem zotrvať na našom území. Ich cieľom je dostať sa cez Rakúsko alebo Českú republiku 
do Spolkovej republiky Nemecko, prípadne do iného štátu západnej Európy. Tieto krajiny 
hľadajú riešenia svojej migračnej politiky na národnej úrovni. Riešenia sa prejavujú 
v sprísňovaní migračných zákonov, rozširovaním zoznamov tzv. bezpečných krajín pôvodu a 

                                                 
*) Pod  pojmom  „tlak  nelegálnych  migrantov  na  štátnu   hranicu“  sa  rozumie  počet  zistených  aj  nezistených  osôb,  
ktoré  nelegálnym  spôsobom  prekročili, alebo sa neúspešne pokúsili (aj viacnásobne) prekročiť štátnu  hranicu  Slovenskej 
republiky  v oboch  smeroch. 
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bezpečných krajín azylu, uzatváraním dvojstranných zmlúv o vzájomnom zamestnávaní 
s časovým obmedzením a ďalších opatreniach, ktoré obmedzujú nelegálne migračné prúdy. 
Z toho vyplýva, že sa tieto prúdy výrazne spomaľujú a časť migrantov sa pokúša o nelegálne 
prekročenie štátnej hranice Slovenskej republiky aj  niekoľko krát za sebou.  Tento jav možno 
nazvať druhotnou nelegálnou migráciou, ktorá výrazne zvyšuje celkové číselné hodnoty 
charakterizujúce tlak na štátnu hranicu. V súčasnosti sa úrad intenzívne venuje číselnému 
vyhodnoteniu druhotnej migrácie, čím sa zvýši objektivita predkladaných štatistických 
údajov.   

Nelegálni migranti pochádzajú v prevažnej miere z ekonomicky slabších krajín, sú bez 
finančných prostriedkov, ide o sociálne odkázané skupiny osôb a práve tieto sa dopúšťajú na 
území našej krajiny rôznej protispoločenskej činnosti (od priestupkov až po závažnú trestnú 
činnosť), ktorá je pre nich zdrojom obživy. Nelegálna migrácia sa v dôsledku sprísnenia 
regulačných opatrení pri udeľovaní víz a povoľovaní vstupu priamo na hraničných 
priechodoch prejavuje snahou cudzincov o preniknutie na naše územie falšovaním cestovných 
dokladov, víz, voucherov, pozvaní na súkromnú návštevu alebo na služobné rokovanie. 

Na tejto závažnej situácii sa v značnej miere podieľajú i medzinárodne organizované 
prevádzačské organizácie, ktoré za vysoké sumy ponúkajú nelegálnu prepravu migrantov 
z domovského do cieľového štátu. 

Získané informácie nasvedčujú tomu, že prevádzačské organizácie uskutočňujú 
prepravu nelegálnych migrantov cez štátnu hranicu v intervaloch 3-5 dní, pričom nie sú 
ojedinelé prípady nelegálnych prechodov aj každý deň. Porovnaním odhalených prípadov je 
možné konštatovať, že väčšina akcií prevádzačov bola úspešná, počet prevedených osôb je asi 
trojnásobok počtu zadržaných. 

Roky 1998, 1999 a 2000 z celoslovenského hľadiska sú považované za prelomové 
v činnosti hraničnej a cudzineckej polície. V týchto rokoch bol zistený a zaznamenaný vysoký 
nárast riešených nelegálnych migrantov predovšetkým na štátnej hranici s Českou republikou 
v roku 1998, Ukrajinou v roku 1999 a 2000 a Rakúskom v priebehu roka 2001. Tieto 
pozitívne údaje sú výsledkom prijatých interných noriem týkajúcich sa činnosti hraničných 
oddelení PZ a oddelení cudzineckej polície PZ koncom roka 1997. V týchto interných 
normách bola upravená vecná a miestna pôsobnosť, ktorá nasmerovala činnosť oddelení 
priamo na zabezpečenie ochrany štátnej hranice.  

Roky 1999 a 2000 sú charakteristické  tým, že nastáva posun nelegálnych migračných 
prúdov cez východnú hranicu a zvyšuje sa počet trestných činov spáchaných cudzincami.  
V priebehu roka 2001 sa potvrdili  predpoklady, že nelegálne migračné pohyby cez územie 
SR budú vykazovať stále vysoký trend. 

Slovenská republika je „nárazníkovým“ štátom medzi členskými štátmi Schengenskej 
dohody a rizikovými oblasťami sveta, ktoré sú dlhodobo zdrojom emigrácie smerom do 
Európy. Z uvedeného dôvodu musí Slovenská republika pristúpiť na tento trend a novou 
právnou úpravou reagovať na aktuálny a predpokladaný vývoj imigrácie. Je potrebné vziať do 
úvahy, že len právna úprava vstupu a pobytu cudzincov k riešeniu imigrácie cudzincov 
nestačí. Táto úprava je len súčasťou systému opatrení v regulácii migrácie. Tento systém je 
tvorený právnou úpravou podmienok zamestnania a podnikania cudzincov, medzinárodnými 
dohodami o spolupráci na štátnych hraniciach a o readmisii, vízovou politikou, dohodami 
o regulácii prílivu zahraničných pracovníkov na trh práce a účinná ochrana štátnej hranice 
proti nelegálnemu vstupu na územie Slovenskej republiky. 
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3.2. Prevádzačstvo a prevádzané osoby v nelegálnej migrácii 
 
Činnosť ÚHCP P PZ je zameraná na oblasť prevádzačstva a s ním úzko súvisiacu 

trestnú činnosť, ako sú trestné činy spojené s drogami, zbraňami, výbušninami, prepravou 
ukradnutých motorových vozidiel cez štátnu hranicu a pašovanie rádioaktívnych látok. 
          V poslednom období výrazne do popredia vystupuje problematika organizovaného 
prevádzačstva, najmä osôb tretích štátov. Táto skutočnosť si vyžaduje prijímať včasné a 
adekvátne opatrenia, najmä po línii operatívno-pátracej činnosti, s cieľom zistenia a 
objasnenia trestnej činnosti, ako i vypátrania a zaistenia páchateľov. Uskutočňuje sa to často v 
súčinnosti s ostatnými operatívnymi útvarmi Policajného zboru Slovenskej  republiky a 
operatívnymi zložkami orgánov susedných štátov. 
         Uvedenou trestnou činnosťou sa v organizačnej štruktúre hraničnej a cudzineckej polície 
zaoberajú oddelenia pátracej činnosti odborov hraničnej a cudzineckej polície úradu 
dislokované na teritóriách jednotlivých krajských  riaditeľstiev  Policajného  zboru v rámci 
Slovenskej republiky a odbor operatívno-pátracej činnosti  úradu. Ich činnosť je zameraná 
najmä na odhaľovanie a operatívne rozpracovanie cezhraničnej trestnej činnosti formami a 
metódami operatívno-pátracej činnosti. 

Doterajšie poznatky odboru  operatívno-pátracej  činnosti  úradu   nasvedčujú, že 
nelegálni migranti stále častejšie na prekročenie  štátnej  hranice  využívajú hraničné 
priechody. Nelegálna migrácia je však v nemalej miere vykonávaná za pomoci prevádzačov a 
na prechod  štátnej  hranice „využíva“ tzv. zelenú hranicu. 

V kapitolách  3.2.1.  a  3.2.2.  sú  uvedené  štatistické  údaje  spracované  v grafoch,    
prevzaté  z evidencie  odboru  operatívno-pátracej  činnosti  úradu, charakterizujúce len 
prípady zadržaných prevádzačov ( s nelegálne migrujúcimi osobami ), ktorí boli odovzdaní 
orgánom činným v trestnom konaní. 
 

3.2.1. Počet zadržaných prevádzačov 
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3.2.2. Počet zadržaných prevádzaných nelegálnych migrantov cez štátnu hranicu 
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3.2.3. Prehľad zistenej účasti prevádzačov na protiprávnom prekračovaní štátnej 
hranice Slovenskej republiky 
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3.2.4.  Analýza prevádzačstva v nelegálnej migrácii 
 
         Činnosť prevádzačských skupín je zameraná vo veľkej miere na klasický spôsob 
prevádzania, peši cez tzv. zelenú štátnu hranicu.  V súčasnosti sa k preprave nelegálnych 
migrantov množia prípady využitia hraničných priechodov napr. v špeciálne vybudovaných 
úkrytoch vo vlakových súpravách, kamiónoch, prípadne v iných dopravných prostriedkoch.  
V súčasnosti sa stále častejšie nelegálna migrácia  vykonáva aj v ložných priestoroch  
nákladných  vlakových  súprav. 
          Prevádzačské skupiny, v niektorých prípadoch, vybavujú nelegálnych migrantov 
falošnými, resp. pozmenenými cestovnými dokladmi. V zahraničí sa často používajú 
pozmenené cestovné doklady Slovenskej republiky, ktoré využívajú najmä občania štátov 
Vietnam a Čína a občania Slovenskej republiky rómskeho pôvodu pri žiadostiach o 
poskytnutie azylu.  
          Pre dopravu nelegálnych migrantov na územie Slovenskej republiky  sú využívané 
letecké linky z ázijských krajín, pričom migranti sú vybavení pravými alebo falošnými 
vstupnými vízami Slovenskej republiky, ktoré sú vyhotovené na profesionálnej úrovni, alebo 
fingovanými vouchermi rôznych cestovných kancelárii. Tento spôsob využívajú najmä 
občania Vietnamu a Číny. 

V prípade nelegálnej migrácie osôb pochádzajúcich z ázijských a arabských štátov, 
často bývajú organizátormi prevádzačskej činnosti rôzne cestovné kancelárie v zahraničí za 
vysokú finančnú úplatu, ktoré organizujú zájazdy do Slovenskej republiky. Organizátori 
potencionálnych záujemcov o emigráciu nelegálne dopravujú do ďalších štátov Európy cez 
zelenú štátnu hranicu, v úkrytoch dopravných prostriedkov, alebo vybavujú migrantov 
pozmenenými cestovnými dokladmi, falošnými vstupnými vízami, alebo falošnými 
priechodovými pečiatkami, ktoré sú zhotovené na vysokej profesionálnej úrovni.  
             Odbor operatívno-pátracej činnosti úradu disponuje informáciami, že výška platieb 
za organizovaný prevoz nelegálnych migrantov z domovskej krajiny do cieľovej krajiny 
/niektorý zo štátov západnej Európy/  sa  pohybuje v reláciách 5 000,- až 8 000,- USD za 
jednu osobu,  ktoré  migranti  zaplatia organizátorovi. Platba sa uskutoční buď v domovskej 
krajine, alebo až v cieľovej krajine. Záleží od organizátorskej skupiny prevádzačov, aký 
spôsob si zvolia.  
             Veľkosť skupín je rôzna. Pohybuje sa spravidla od 5 osôb do 100 osôb. Národnostné 
zloženie  prevádzaných skupín je zmiešané i „jednonárodné“.  
            Z evidencie nelegálnych migrantov, počtov prípadov prevádzačstva a počtu 
prevádzačov vedenej na  odbore  operatívno-pátracej činnosti  úradu za rok 2001 vyplýva, že 
najviac prevádzaných osôb je z  Indie – 32,37%,  Afganistanu – 31,84%, Vietnamu – 14,38%, 
Iraku – 10,49%, Číny – 4,95%, Srí Lanky – 1,97%, Turecka – 0,85%, Bangladéšu – 0,59% 
atď.  Skladba štátnej príslušnosti zistených prevádzačov v roku 2001 je nasledovná: Slováci 
91,90%, Česi 3,24%, Ukrajinci 2,02%, Vietnamci 0,81%, Turci 0,81%, Mongoli 0,40%, 
Moldavci 0,40% a Albánci 0,40%.    
 Z grafických  štatistík  uvedených  v kapitolách  3.2.1.  až  3.2.3.  je  na  prvý  pohľad  
zrejmé,  že  v porovnávaných  obdobiach  rokov  2000  a 2001  narástol  počet  zistených  
prípadov  prevádzačstva  o 75,00 %,  zvýšil  sa  počet  zadržaných  prevádzačov  o118,02 %  
a taktiež  narástol  počet  zadržaných  prevádzaných  nelegálnych  migrantov  o 51,76 %. 
 

Organizované prevádzačstvo, nelegálna migrácia a obchodovanie s ľudskými 
bytosťami sa v období posledných rokoch stalo nežiadúcim javom našej spoločnosti. 
Dokumentácia a dokazovanie tejto trestnej činnosti je pomerne komplikovaná a je potrebné 
zmeniť i legislatívu v orientácii  na vyššie trestné postihy za spáchanie týchto skutkov. 
Prevádzačstvo sa stalo výnosným „obchodom“, do ktorého je zainteresovaných stále viac a 
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viac osôb. Sú známe prípady, napr. z východného Slovenska, kde s prevádzačmi spolupracujú 
celé dediny.  Ďalším negatívnym javom nelegálnej migrácie je páchanie priestupkov a 
rôznych trestných činov zo strany nelegálnych migrantov zdržujúcich sa na území SR. 
           Ako najzraniteľnejší región /z hľadiska rizík nelegálnej migrácie a obchodovania 
s ľudskými bytosťami/, považujeme štátnu hranicu s Ukrajinou. Jedná sa predovšetkým 
o región východného Slovenska v pôsobnosti Hraničných oddelení  Policajného  zboru 
Beňatina,  Ubľa,  Ulíč, Zboj, Veľké Slemence a Vyšné Nemecké. 
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3.3. Tlak  nelegálnych  migrantov  na  štátnu  hranicu 
 

Štatistické  údaje  v tejto   kapitole  sú  zozbierané,  evidované  a  spracovávané  na  
oddelení  systémov  a informácií  úradu  z podkladov  zo  základných  útvarov  podriadených  
úradu. 

 
3.3.1.  Mesačný  vývoj  nelegálnej  migrácie  na  štátnej  hranici  Slovenskej  

republiky
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3.3.2. Prehľad tlaku nelegálnych migrantov na štátnu hranicu Slovenskej republiky 
podľa úsekov  so susednými štátmi 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Nelegálni migranti na štátnej hranici s Rakúskom

Počet osôb 309 163 155 220 665 504 1402 1234 6083

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

 
 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

 Nelegálni migranti na štátnej hranici s Českou 
republikou

Počet osôb 380 631 1622 926 5247 3485 2190 4098

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

 
 
 
 



Legálna  a  nelegálna  migrácia  v Slovenskej  republike  v  roku  2001 

Úrad  hraničnej  a cudzineckej  polície  Prezídia  Policajného  zboru,  oddelenie  systémov  a informácií  Bratislava                    Strana 22

 
 

0

200

400

600

800

1000

1200

 Nelegálni migranti na štátnej hranici s Poľskom 

Počet osôb 744 715 1015 755 564 843 802 737 748

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

 
 

0

500

1000

1500

2000

 Nelegálni migranti na štátnej hranici s Ukrajinou 

Počet osôb 91 66 92 235 105 365 1662 1473 1945

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

 
 
 



Legálna  a  nelegálna  migrácia  v Slovenskej  republike  v  roku  2001 

Úrad  hraničnej  a cudzineckej  polície  Prezídia  Policajného  zboru,  oddelenie  systémov  a informácií  Bratislava                    Strana 23

 
 

0

500

1000

1500

2000

 Nelegálni migranti na štátnej hranici 
s Maďarskom

Počet osôb 1038 567 893 497 561 1270 606 428 1703

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

 
 
 

0

200

400

600

800

1000

 Nelegálni migranti zadržaní vo vnútrozemí 
 a na letiskách

Počet osôb 7 93 0 971

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

 
 
 



Legálna  a  nelegálna  migrácia  v Slovenskej  republike  v  roku  2001 

Úrad  hraničnej  a cudzineckej  polície  Prezídia  Policajného  zboru,  oddelenie  systémov  a informácií  Bratislava                    Strana 24

 
 

0

5000

10000

15000

20000

 Celkový počet nelegálnych migrantov na štátnej 
hranici Slovenskej republiky

Počet osôb 2182 1891 2786 3329 2821 8236 8050 6062 15548

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

 
 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Celkový počet nelegálnych migrantov na štátnej 
hranici Slovenskej republiky podľa smeru 

postupu

Zo SR 1141 1017 1446 2774 2088 6320 5081 2239 4775

Do SR 1041 883 1340 955 733 1916 2969 3823 10773

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

 
 



Legálna  a  nelegálna  migrácia  v Slovenskej  republike  v  roku  2001 

Úrad  hraničnej  a cudzineckej  polície  Prezídia  Policajného  zboru,  oddelenie  systémov  a informácií  Bratislava                    Strana 25

Aj napriek tomuto stavu je potrebné naďalej venovať zvýšenú pozornosť smerom 
postupu nelegálnych migrantov, kde dochádza k protiprávnemu prekročeniu štátnej hranice 
najčastejšie, zvyšovaniu početných stavov hraničných oddelení PZ, taktike výkonu služby a 
v nemalej  miere zvyšovaniu úrovne materiálno technického vybavenia týchto útvarov. 

  
 

3.3.3.  Prehľad  tlaku  nelegálnych migrantov na štátnu hranicu za obdobie 1993–2000 
podľa hraníc  so  susednými  štátmi 

 
 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Maďarsko 1 038 567 893 497 561 1 270 606 428 1 703 
Ukrajina 91 66 92 235 105 365 1 662 1 473 1 945 
Poľsko 744 715 1 015 755 564 843 802 737 748 
Česko x 380 631 1 622 926 5 254 3 485 2 190 4 098 
Rakúsko 309 163 155 220 665 504 1 402 1 234 6 083 
Vnútrozemie x x x x x 7 93 x 971 

Spolu 2 182 1 891 2 786 3 329 2 821 8 236 8 050 6062 15 548 

 

S prihliadnutím na trend nárastu počtu nelegálnych migrantov cez štátnu hranicu 
Slovenskej republiky boli iniciované opatrenia na zmenu územnej a vecnej pôsobnosti 
hraničných oddelení PZ. Ich cieľom bolo jednoznačne zamerať tieto oddelenia na 
zabezpečenie ochrany štátnej hranice Slovenskej republiky pred prenikaním nelegálnych 
migrantov na naše územie. Tieto opatrenia boli realizované vydaním interných noriem, 
ktorými sa upravuje činnosť hraničných oddelení  PZ. Hraničné oddelenia boli taktiež 
posilnené vo výkone služby vojakmi základnej služby, ktorí prispeli nemalou mierou k 
zlepšeniu výsledkov v účinnosti ochrany  štátnej  hranice  Slovenskej  republiky.  

Zvýšeným úsilím odboru operatívno-pátracej činnosti a organizačnými zmenami, 
ktorými prešiel bolo v priebehu roku 2001 zadržaných  971 nelegálnych migrantov aj vo 
vnútrozemí Slovenskej republiky. 
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3.3.4. Štátna príslušnosť zistených nelegálnych migrantov za roky  1998,  1999,  2000 
a 2001 
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Nelegálni migranti za rok 2000 podľa štátnej 
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3.3.5. Smery nelegálnej migrácie na územie a z územia Slovenskej republiky 
 
 
 
 
 

3.3.5.1.  Smery nelegálnej migrácie s počtami nelegálnych migrujúcich za obdobie 
roka 2001 
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 Počet nelegálnych migrantov v jednotlivých porovnávaných obdobiach 

 Rok 1999 Rok 2000 Rok 2001 

Do SR 2 969 2 239 4 775 

Zo SR 5 081 3 823 10 773 

Spolu 8 050 6 062 15 548 

Do  SR:   348 
Zo  SR:   400 

Do  SR: 1931 
Zo  SR:  14 

Do  SR:  1486 
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Do  SR:  158 
Zo  SR:  3940 
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3.3.5.2.   Smery nelegálnej migrácie s počtami nelegálnych migrujúcich za obdobie 
roka 2000 

 
 
 
 
           
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
      C E L K O M   
      Do SR 2239   
      Zo SR 3823   
      Spolu: 6062   
          
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do  SR:   342 
Zo  SR:   395 

Do  SR: 1448 
Zo  SR:  25 

Do  SR:  310 
Zo  SR:  118 

Do  SR:    11 
Zo  SR: 1223 

Do  SR:  128 
Zo  SR:  1789 
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3.3.5.3.   Smery nelegálnej migrácie s počtami nelegálnych migrujúcich za 
roka  1999 

 
 
 
 
 
           
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
      C E L K O M   
Vnútrozemie SR+letisko     Do SR 2969   

Do SR 2 + 91     Zo SR 5081   
Zo SR 0     Spolu: 8050   
Spolu: 93         
 

Do  SR:   329 
Zo  SR:   473 

Do  SR: 1600 
Zo  SR:  62 

Do  SR:  504 
Zo  SR:  102 

Do  SR:    66 
Zo  SR: 1336 

Do  SR:  377 
Zo  SR:  3108 
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4.  ZÁVER 
 

Pri hodnotení migračných prúdov v Európe treba vychádzať z predpokladov, že tieto 
prúdy bude nutné účinnejšie kontrolovať. Bude potrebné vynakladať maximálne úsilie na 
elimináciu nekontrolovaných migračných pohybov, ktoré by mohli byť potenciálnou hrozbou 
pre vznik a prehlbovanie vnútroštátnych, regionálnych, ale i celosvetových problémov 
ekonomického a sociálneho charakteru. Treba v tomto smere pokračovať  v realizácii 
kontrolných opatrení, ktoré  smerujú k zníženiu nelegálnych migračných tlakov. 
 
 
 
 
                                                                   
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                    Spracoval : Ing. Branimír  Pokorný,  2001  e-mail:    pokorny@minv.sk 
                       Z podkladov štatistických údajov oddelenia systémov a informácií 
                                               a odboru  operatívno-pátracej činnosti 
                                                                    Spoluautori: 
                                                              Valéria  Hubinová 
                                                                Mária  Kupková 
                                                                Dana  Dekanová 
                                                                  Eva  Funtová 
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