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Európa bez hraníc

Schengenský priestor  

Migrácia a vnú-
torné záležitosti
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Schengenský priestor
■ Členské štáty EÚ patriace do schengenského priestoru 
■ Členské štáty EÚ nepatriace do schengenského priestoru 
■ Štáty patriace do schengenského priestoru, ktoré nie sú členmi EÚ.

AT Rakúsko 
BE Belgicko 
BG Bulharsko 
CH Švajčiarsko  
CY Cyprus 
CZ Česká republika 
DE Nemecko 
DK Dánsko 
EE Estónsko 
EL Grécko 
ES Španielsko 
FI Fínsko 
FR Francúzsko 
HR Chorvátsko 
HU Maďarsko 
IE Írsko 
IS Island 
IT Taliansko 
LI Lichtenštajnsko 
LT Litva 
LU Luxembursko 
LV Lotyšsko 
MT Malta 
NL Holandsko 
NO Nórsko 
PL Poľsko 
PT Portugalsko 
RO Rumunsko 
SE Švédsko 
SI Slovinsko 
SK Slovensko 
UK Spojené kráľovstvo

Poznámka: Posledné rozšírenie schengenského priestoru sa uskutočnilo 19. decembra 2011, keď sa jeho súčasťou stalo Lichtenštajnsko.
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Európa bez hraníc

Schengenský priestor
Príbeh zrodu schengenského priestoru sa začal písať v  roku 1985, keď sa päť štátov 
EÚ rozhodlo zrušiť kontroly na vnútorných hraniciach. Na kontinente, kde jednotlivé 
národy kedysi prelievali krv, aby si ochránili svoje územia, v súčasnosti existujú hranice 
iba na mapách. Európania absolvujú v  rámci schengenského priestoru každoročne 
vyše 1,25  miliardy ciest. Európa bez vnútorných hraníc prináša obrovské výhody aj 
pre ekonomiku. To znamená, že vytvorenie schengenského priestoru je hmatateľným 
a  populárnym úspechom a  že tento priestor je pre náš každodenný život a  pre našu 
spoločnosť dôležitý. Tento spoločný úspech si musíme uchovávať a ďalej ho posilňovať.

Odstraňovanie hraníc, zaisťovanie bezpečnosti a  budovanie dôvery trvalo po dvoch 
zničujúcich svetových vojnách mnoho rokov. Vytvorenie schengenského priestoru je 
jeden z najväčších úspechov EÚ a je nezvratný. Vďaka voľnému pohybu je Európa menšia 
a my sa zjednocujeme. Užívajte si toto právo a vážte si ho. Nastúpte do vlaku alebo do auta 
a navštívte svojich susedov. To všetko možno bez toho, aby ste sa zamýšľali nad hranicami.

Šťastnú cestu!

Dimitris Avramopoulos, 
komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo

© Európska únia, iStockphoto/VLIET, iStockphoto/Izabela Habur
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Schengenský priestor
Schengenský priestor zaručuje neobmedzené cestovanie na území 26 štátov, ktoré sú domovom pre viac ako 
400 miliónov občanov

Priestor bez kontroly na vnútorných hraniciach
Schengenský priestor tvorí v  súčasnosti 26 európskych štátov 
(z  toho 22 členských štátov EÚ): Belgicko, Česká republika, 
Dánsko, Nemecko, Estónsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, 
Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Malta, 
Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Slovinsko, Slovensko, 
Fínsko, Švédsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko.

Byť súčasťou priestoru bez kontrol na vnútorných hraniciach 
znamená, že tieto štáty:

• nevykonávajú hraničné kontroly na vnútorných hraniciach 
(t.  j. na hraniciach medzi dvoma štátmi, ktoré sú súčasťou 
schengenského priestoru);

• vykonávajú harmonizované kontroly na vonkajších hraniciach 
(t.  j. na hraniciach medzi členským štátom, ktorý patrí do 
schengenského priestoru a štátom, ktorý do schengenského 
priestoru nepatrí) na základe jasne definovaných kritérií.

V dôsledku toho môžu občania EÚ aj štátni príslušníci tretích 
krajín v rámci schengenského priestoru voľne cestovať a kontrolujú 
ich iba pri prekračovaní vonkajšej hranice.

Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Írsko, Rumunsko a  Spojené 
kráľovstvo sú štáty EÚ, ktoré nepatria alebo zatiaľ nepatria do 
schengenského priestoru. Znamená to, že let z jedného z týchto 
štátov do štátu patriaceho do schengenského priestoru sa považuje 
za let cez vonkajšiu hranicu, a tak sa vykonáva hraničná kontrola. 
Občania EÚ však majú právo na voľný pohyb, keď cestujú v rámci 
EÚ, nezávisle od toho, či je krajina súčasťou schengenského 
priestoru, alebo nie. Občania EÚ pri vstupe do štátu, ktorý 
nepatrí do schengenského priestoru, podstupujú iba minimálnu 
kontrolu na overenie totožnosti na základe cestovných dokladov 
(pasu alebo občianskeho preukazu).

Ak sa domnievate, že ste podstúpili 
protiprávnu kontrolu na vnútornej 
hranici, môžete predložiť sťažnosť 
Európskej komisii: http://ec.europa.
eu/atwork/applying‑eu‑law/
make_a_complaint_sk.htm.

Na vnútorných hraniciach…
… nepodstupujete hraničné kontroly.

… štáty patriace do schengenského priestoru musia odstrániť 
všetky prekážky brániace plynulej cestnej premávke, napr. 
zbytočné obmedzenia rýchlosti.

… môžu sa vykonávať policajné kontroly, avšak len na základe 
policajných informácií o možných ohrozeniach verejnej 
bezpečnosti alebo pri podozrení z cezhraničnej trestnej činnosti.

… môžu sa vykonávať kontroly v prístavoch a na letiskách, avšak 
len na overenie toho, či osoba je právoplatným držiteľom 
cestovného lístka alebo letenky.

http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/make_a_complaint_sk.htm
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/make_a_complaint_sk.htm
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/make_a_complaint_sk.htm
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Vstup do schengenského priestoru
Ak sa chce niektorý štát stať súčasťou schengenského 
priestoru, musí preukázať, že je schopný:

• prevziať zodpovednosť za kontrolu vonkajších hraníc 
priestoru v mene ostatných krajín schengenského 
priestoru a za vydávanie jednotných krátkodobých 
(schengenských) víz;

• účinne spolupracovať s ostatnými štátmi 
schengenského priestoru s cieľom zachovať vysoký 
stupeň bezpečnosti po zrušení kontrol na vnútorných 
hraniciach;

• uplatňovať súbor schengenských pravidiel, ako sú 
pravidlá o kontrolách vykonávaných na pozemných, 
námorných a vzdušných hraniciach (letiskách), 
pravidlá týkajúce sa vydávania víz, policajnej 
spolupráce, ochrany osobných údajov;

• pripojiť sa k Schengenskému informačnému 
systému (SIS) a k vízovému informačnému 
systému (VIS) a používať ich.

Štáty schengenského priestoru sa podrobujú 
pravidelnému hodnoteniu na overenie toho, či správne 
uplatňujú schengenské pravidlá.

© iStockphoto/FedericoC, iStockphoto/Robert Ginsberg, iStockphoto/Marcus Lindstrom, iStockphoto/Clodio
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Bezpečný priestor
Štáty schengenského priestoru si na zaručenie bezpečnosti 
v  rámci priestoru bez hraníc vymieňajú informácie na účely 
boja proti cezhraničnej trestnej činnosti a terorizmu. Zlepšili 
policajnú spoluprácu najmä prostredníctvom cezhraničného 
prenasledovania, cezhraničného sledovania, založenia 
spoločných policajných centier a tímov, ako aj používania SIS.

Cezhraničné prenasledovanie umožňuje príslušníkom polície 
jedného štátu schengenského priestoru, ktorí odhalia zločincov 
pri páchaní závažných trestných činov, prenasledovať týchto 
páchateľov aj za hranicami a zadržať ich na území iného štátu 
schengenského priestoru.

Cezhraničné sledovanie umožňuje príslušníkom polície 
pokračovať v sledovaní osôb podozrivých z páchania trestnej 
činnosti aj za vnútornými hranicami schengenského priestoru.

Štáty patriace do schengenského priestoru doteraz vytvorili 
v  Európe približne 50  dvojstranných alebo viacstranných 
stredísk policajnej spolupráce, ako aj značný počet spoločných 
tímov – ide o jasne viditeľné štruktúry posilnenej spolupráce. 

Umožňuje sa tak rýchla výmena informácií na regionálnej 
úrovni a  rýchla reakcia na bezprostredné ohrozenie 
v pohraničných regiónoch.

Schengenské pravidlá umožňujú vnútroštátnym orgánom 
výnimočne a  dočasne obnoviť kontroly na vnútorných 
hraniciach v prípade závažného ohrozenia bezpečnosti alebo 
závažných nedostatkov na vonkajšej hranici, ktoré môžu 
ohroziť celkové fungovanie schengenského priestoru.

Na uľahčenie legitímneho cestovania bez ohrozenia bezpečnosti 
EÚ poskytuje svojim členským štátom finančné prostriedky 
z  Fondu pre vnútornú bezpečnosť v  rámci jeho nástroja pre 
hranice. Na obdobie rokov 2014 – 2020 je k dispozícii spolu 
2,76 miliardy EUR na posilnenie riadenia vonkajších hraníc 
a  na nich vykonávaných kontrol s  cieľom lepšie riešiť otázku 
nelegálnej migrácie a  zlepšiť spracúvanie žiadostí o  vydanie 
schengenských víz. EÚ okrem toho poskytuje 1 miliardu EUR 
z  Fondu pre vnútornú bezpečnosť v  rámci jeho nástroja pre 
políciu s  cieľom posilniť policajnú spoluprácu a  výmenu 
informácií v samotnom schengenskom priestore.

© Európska únia
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Schengenský informačný systém 
(SIS)
Schengenský informačný systém (SIS) bol zriadený, 
aby pri absencii kontrol na vnútorných hraniciach 
pomáhal udržiavať vnútornú bezpečnosť v štátoch 
schengenského priestoru. Je to rozsiahly informačný 
systém, ktorý policajným a súdnym orgánom, 
orgánom v oblasti migrácie a iným orgánom 
umožňuje vkladať a vyhľadávať v systéme zápisy 
o nezvestných osobách, o osobách alebo veciach 
spojených s trestnou činnosťou a o štátnych 
príslušníkoch tretích krajín, ktorí nesmú vstúpiť do 
schengenského priestoru ani sa v ňom zdržiavať. SIS 
je teda základným kameňom spolupráce v oblasti 
presadzovania práva. Zároveň veľkou mierou prispieva 
k ochrane vonkajšej hranice schengenského priestoru.

Právo na prístup do SIS
Každý má právo na prístup k svojim osobným údajom 
uloženým v SIS a právo požiadať o ich opravu alebo 
vymazanie.

Ak ste štátnym príslušníkom tretej krajiny, môžete sa 
so svojou žiadosťou obrátiť na konzulát ktoréhokoľvek 
štátu patriaceho do schengenského priestoru. Ak 
ste občanom štátu patriaceho do schengenského 
priestoru, môžete sa so žiadosťou obrátiť buď priamo 
na príslušný vnútroštátny orgán zodpovedný za 
vydávanie zápisov, alebo nepriamo na vnútroštátny 
orgán na ochranu údajov.

Viac informácií o tom, ako požiadať o prístup k svojim 
údajom, možno nájsť v usmerneniach uverejnených 
na webovej lokalite európskeho dozorného úradníka 
pre ochranu údajov: https://secure.edps.europa.eu/
EDPSWEB/edps/Supervision.

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/Supervision
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/Supervision
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Schengenský priestor má 42 673 km námorných a 7 721 km pozemných hraníc

Priestor so spoločnou vonkajšou hranicou
Štáty patriace do schengenského priestoru majú spoločnú 
vonkajšiu hranicu, za ktorú sú pri neexistencii kontrol 
na vnútorných hraniciach spoločne zodpovedné s  cieľom 
zaručiť bezpečnosť v rámci schengenského priestoru. Účinná 
kontrola vonkajšej hranice však neznamená, že Európa sa 
zmenila na „pevnosť“. Naopak, je dôležité, aby sa v  záujme 
európskych ekonomík podporovali pracovné cesty a cestovný 
ruch. Vonkajšia hranica musí takisto zostať otvorená pre ľudí 
prichádzajúcich za prácou alebo hľadajúcich útočisko pred 
vojnou a prenasledovaním.

Štátni príslušníci určitých tretích krajín potrebujú na vstup do 
schengenského priestoru víza. Štáty patriace do schengenského 
priestoru majú spoločné pravidlá udeľovania krátkodobých 

schengenských víz, ktoré sú platné v  celom schengenskom 
priestore. Tieto víza umožňujú príslušnej osobe zdržiavať sa 
a cestovať na územiach schengenských štátov počas maximálne 
90 dní v rámci akéhokoľvek obdobia 180 dní.

Schengenské pravidlá zahŕňajú aj režim malého pohraničného 
styku, vďaka ktorému je pre štátnych príslušníkov susedných 
tretích krajín, ktorí bývajú blízko hranice, vstup do 
schengenského priestoru jednoduchší. Štáty schengenského 
priestoru môžu so susednými tretími štátmi uzavrieť dohody, 
na základe ktorých sa osoby s  bydliskom v  pohraničí, ktoré 
musia často prekračovať hranice smerom do schengenského 
priestoru, nemusia podrobovať pravidelným hraničným 
kontrolám ani nepotrebujú schengenské víza.

Hliadková loď Rio Tambre patriaca španielskej Guardia Civil hliadkuje blízko španielskeho ostrova Gran Canaria, ktorý je 
súčasťou Kanárskych ostrovov. Táto loď sa financovala z Fondu EÚ pre vonkajšie hranice.

Nórska vojenská pohraničná stráž pod dohľadom polície z policajného okrsku Ostfinnmark hliadkuje na hranici s Ruskom blízko 
mesta Kirkenes v severnom Nórsku. Jej policajné snežné skútre a časť oblečenia a vybavenia sa financujú z Fondu EÚ pre von-
kajšie hranice.

© Európska únia, iStockphoto/Maciej Noskowski 
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Na vonkajšej hranici…
... prechádzajú štátni príslušníci EÚ minimálnou 
kontrolou na overenie totožnosti na základe 
cestovných dokladov.

... štátni príslušníci tretích krajín sa musia preukázať 
platným cestovným dokladom a vízami, pokiaľ sa 
to vyžaduje, prípadne povolením na pobyt, ako 
aj dokumentmi, ktoré preukazujú účel ich pobytu 
a dokazujú, že majú dostatočné finančné prostriedky 
na pokrytie životných nákladov počas pobytu.

Vedeli ste, že…
... pravidelne aktualizovaný zoznam krajín, 
ktorých štátni príslušníci potrebujú na vstup do 
schengenského priestoru víza, môžete nájsť na 
webovej lokalite Generálneho riaditeľstva pre 
migráciu a vnútorné záležitosti:  
http://ec.europa.eu/dgs/home‑affairs/e‑library/
documents/policies/borders‑and‑visas/visa‑policy/
index_en.htm.

... žiadosť o schengenské víza sa musí podať na 
konzuláte štátu patriaceho do schengenského 
priestoru, ktorý je hlavnou cieľovou destináciou 
a ktorý takisto môže poskytnúť podrobné informácie 
o postupe podávania žiadostí?

Ako dlho môžete zostať 
v schengenskom priestore so 
schengenskými vízami alebo bez 
nich?
Ak nie ste si istí, koľko dní môžete ešte zostať 
v schengenskom priestore, vypočítajte si zostávajúce 
dni pomocou kalkulačky krátkodobého víza: http://
ec.europa.eu/dgs/home‑affairs/index_en.htm.

Vízový informačný systém (VIS)
Vízový informačný systém (VIS) je informačný 
systém, ktorý spája konzuláty krajín patriacich 
do schengenského priestoru nachádzajúce sa 
v tretích krajinách, príslušné vnútroštátne úrady 
a všetky hraničné priechody na vonkajšej hranici 
schengenských štátov. Umožňuje vízovým orgánom 
štátov patriacich do schengenského priestoru 
vymieňať si informácie o žiadostiach o víza, 
príslušníkom pohraničnej stráže overiť si na základe 
biometrických údajov (napr. odtlačkov prstov), že 
osoba predkladajúca vízum je jeho právoplatným 
držiteľom, a príslušným orgánom identifikovať osoby 
nájdené na území schengenského priestoru, ktoré 
nemajú žiadne alebo majú sfalšované doklady. VIS 
používajú aj príslušné azylové orgány.

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/borders-and-visas/visa-policy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/borders-and-visas/visa-policy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/borders-and-visas/visa-policy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm
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Čo znamená Schengen pre 
cestujúcich?
Európania každoročne absolvujú v rámci schengenského priestoru vyše 1,25 miliardy ciest

Ak ste občanom EÚ
Francesca je talianska študentka, ktorá by chcela so 
svojimi priateľmi cestovať do Švédska. Už si dokonca kúpila 
aj lístok na vlak InterRail, ale nevie, ktoré cestovné doklady 
potrebuje alebo či musí splniť nejaké osobitné právne 
formality. Ako občianka EÚ má Francesca právo vstúpiť do 
každého členského štátu EÚ na základe predloženia platného 
cestovného pasu alebo preukazu totožnosti. Pri cestovaní 
v rámci schengenského priestoru tieto doklady nebude musieť 
predkladať. Jej povinnosťou je však mať so sebou platný pas 
alebo preukaz totožnosti, pretože ju orgány môžu požiadať, 
aby preukázala svoju totožnosť.

Peter je Rakúšan. Chce ísť do Nórska, chcel by však zistiť, či 
sa na Nórsko uplatňujú rovnaké pravidlá o vízach a cestovných 
pasoch ako na štáty EÚ. Nórsko nie je členom EÚ, ale je 
súčasťou schengenského priestoru a  uplatňuje pravidlá 
voľného pohybu. Peter si teda bude musieť vziať so sebou iba 
platný pas alebo preukaz totožnosti, aby na požiadanie mohol 
preukázať svoju totožnosť.

Danuta je Poľka a  pracuje v  Bruseli. Na budúci mesiac sa 
má zúčastniť na pracovnom stretnutí, ktoré sa bude konať 
vo Varšave, jej rodnom meste, kde žijú aj jej rodičia. Chce so 
sebou zobrať aj svoju dcérku Ewu, aby strávila istý čas u  jej 
rodičov. Ako občianky EÚ majú Danuta a Ewa právo cestovať 
v EÚ a schengenskom priestore kamkoľvek. Ich právo nezávisí 
od okolností cesty, t. j. či cestujú z osobných, alebo pracovných 
dôvodov. Danuta musí len zabezpečiť, aby ona aj Ewa mali 
vlastné cestovné pasy alebo preukazy totožnosti.

Angel je Španiel. Každý mesiac lieta do Bulharska za svojou 
priateľkou. Hoci Bulharsko je členom Európskej únie, ešte 
nepatrí do schengenského priestoru – podobne ako päť ďalších 
štátov EÚ (Chorvátsko, Cyprus, Írsko, Rumunsko a Spojené 
kráľovstvo). To znamená, že pri príchode do Bulharska aj pri 
odchode z neho musí predložiť pas alebo preukaz totožnosti 
a  podrobiť sa bežnej minimálnej hraničnej kontrole pre 
občanov EÚ.

Vedeli ste, že…
... praktické informácie o cestovaní v Európe nájdete 
na portáli Vaša Európa: ec.europa.eu/youreurope.

... v kontaktnom stredisku Europe Direct odpovedajú 
na otázky telefonicky (+800 67891011) a e‑mailom: 
europa.eu/europedirect.

© iStockphoto/Daniel Krol, iStockphoto/sturti, iStockphoto/Izabela Habur, iStockphoto/danako
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V roku 2014 vydali štátnym príslušníkom tretích krajín cestujúcim do schengenského priestoru takmer 
16 miliónov schengenských víz

Ak nie ste občanom EÚ
Martine je kanadská študentka, ktorá získala štipendium, 
ktoré jej umožní stráviť dva mesiace na Sorbonne v Paríži, kde 
sa bude venovať výskumu pre svoju diplomovú prácu. Skôr než 
sa vráti do Kanady, chcela by tri týždne cestovať po Grécku, 
Španielsku a Taliansku. Ako štátna príslušníčka tretej krajiny 
môže Martine vstúpiť na územie Schengenu a cestovať v rámci 
neho maximálne 90 dní, pokiaľ splní určité podmienky vstupu. 
Po prvé potrebuje platný cestovný pas. Takisto by mala vedieť 
preukázať účel svojej cesty, že má dostatočné prostriedky na 
pokrytie životných nákladov počas plánovanej dĺžky pobytu 
v Európe a má už zakúpený spiatočný lístok (alebo má dostatok 
peňazí na jeho kúpu). Keďže Martine je kanadská občianka, 
nemusí žiadať o krátkodobé (schengenské) pobytové vízum.

Punjit je z Indie. Svoju dovolenku plánuje stráviť návštevou 
niekoľkých štátov patriacich do schengenského priestoru: 
Grécka, Španielska, Francúzska a  Talianska. V  Európe bude 
jeden mesiac. Punjit potrebuje na cestu do Európy krátkodobé 
vízum, pretože India patrí k  tretím štátom, ktorých štátni 
príslušníci potrebujú na prekročenie vonkajšej hranice 
schengenského priestoru víza. Keďže Punjit nemá jediný 
cieľ cesty, o  vízum by mal požiadať na veľvyslanectve alebo 
konzuláte štátu, v ktorom sa bude zdržiavať najdlhšie. Ak bude 
jeho pobyt v  jednotlivých schengenských štátoch rovnako 
dlhý, mal by žiadosť podať na konzuláte štátu, cez ktorý bude 
do schengenského priestoru vstupovať. Získané vízum mu 
umožní pohybovať sa v rámci schengenského priestoru.

Hisham je Tunisan. Žije v  Nemecku a  dovolenky trávi 
u  rodičov v  Tunisku. Na ceste späť by chcel navštíviť brata 
v  Portugalsku. V  Nemecku, ktoré patrí do schengenského 
priestoru, mu bolo vydané platné povolenie na pobyt. Toto 
povolenie na pobyt spolu s  platným cestovným dokladom 
zabezpečuje, že nemusí žiadať o schengenské vízum. Ako štátny 
príslušník tretej krajiny môže Hisham vstúpiť do Portugalska 

aj iného štátu patriaceho do schengenského priestoru na 
účely krátkodobého pobytu bez víza len s cestovným pasom 
a  platným povolením na pobyt vydaným v  Nemecku. Keby 
mal Hisham povolenie na pobyt vydané niektorým zo štátov 
EÚ, ktoré nepatria do schengenského priestoru, nemohol by 
do schengenského priestoru vstúpiť bez krátkodobého víza.

Solinas je z Bolívie. Chcela by sa presťahovať do Španielska, 
lebo si našla prácu v  Madride. Keďže Solinas plánuje zostať 
v Madride dlhšie ako 90 dní, potrebuje dlhodobé vízum alebo 
povolenie na pobyt. Pre niektoré kategórie pracovníkov, ako 
sú vysokokvalifikovaní pracovníci alebo výskumníci, sa v práve 
EÚ stanovujú požiadavky, ktoré musia štátni príslušníci tretích 
krajín spĺňať, aby mohli bývať a  pracovať v  EÚ. V  prípade 
kategórií pracovníkov, ktoré nie sú upravené v  právnych 
predpisoch EÚ, si štáty patriace do schengenského priestoru 
stanovujú vlastné požiadavky na udeľovanie dlhodobých víz 
a povolení na pobyt.

© iStockphoto/AMR, iStockphoto/Matej Kastelic, iStockphoto/yurok, iStockphoto/ImageSource
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Kľúčové údaje
Schengenská dohoda nesie meno po malej dedinke 
v Luxembursku ležiacej na mieste, kde sa hranice 
Luxemburska stretávajú s hranicami Francúzska 
a Nemecka. Schengenská spolupráca sa začala ako 
iniciatíva medzi vládami a dnes je súčasťou práva 
a pravidiel EÚ.

Jún 1985
Schengenskú dohodu podpísalo Belgicko, Nemecko, 
Francúzsko, Luxembursko a Holandsko.

Jún 1990
Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Luxembursko 
a Holandsko podpísali Dohovor, ktorým sa vykonáva 
Schengenská dohoda.

Marec 1995
Dohovor vstúpil do platnosti a boli zrušené hraničné 
kontroly medzi Belgickom, Nemeckom, Španielskom, 
Francúzskom, Luxemburskom, Holandskom 
a Portugalskom (Španielsko a Portugalsko podpísali 
dohodu v júni 1991).

Október 1997
Boli zrušené hraničné kontroly na hraniciach 
s Talianskom (dohoda podpísaná v novembri 1990).

December 1997
Boli zrušené hraničné kontroly na hraniciach 
s Rakúskom (dohoda podpísaná v apríli 1995).

Máj 1999
Na základe Amsterdamskej zmluvy bola schengenská 
spolupráca začlenená do právneho rámca EÚ.

Január 2000
Boli zrušené hraničné kontroly na hraniciach s Gréckom 
(dohoda podpísaná v novembri 1992).

Marec 2001
Boli zrušené hraničné kontroly na hraniciach s Dánskom, 
Fínskom, Švédskom, Islandom a Nórskom (dohody 
podpísané v decembri 1996).

Vytváranie schengenského priestoru sa začalo v roku 1985, keď päť krajín podpísalo Schengenskú dohodu o postupnom 
zrušení kontrol na spoločných hraniciach. Dohoda bola v roku 1990 doplnená Dohovorom, ktorým sa vykonáva Schengenská 
dohoda. V dohovore je stanovené konečné zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach, ako aj celý rad potrebných sprievodných 
opatrení. Na základe dohovoru boli posilnené kontroly na vonkajšej hranici, určené postupy vydávania jednotných víz, vytvorený 
Schengenský informačný systém, posilnená policajná spolupráca na vnútorných hraniciach a zlepšené opatrenia proti 
obchodovaniu s drogami.

Jean W
eyrich, archív Luxem

burger W
ort

14. júna 1985 – Schengenskú dohodu podpísal Wim van Eekelen 
(NL), Robert Goebbels (LU), Catherine Lalumière (FR), Waldemar 
Schreckenberger (DE) a Paul Keersmaeker (BE).
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December 2007
Zrušenie hraničných kontrol na pozemných 
a námorných hraniciach s Českou republikou, 
Estónskom, Lotyšskom, Litvou, Maďarskom, Maltou, 
Poľskom, Slovinskom a Slovenskom.

Marec 2008
Zrušenie hraničných kontrol na letiskách v Českej 
republike, Estónsku, Lotyšsku, Litve, Maďarsku, na 
Malte, v Poľsku, Slovinsku a na Slovensku.

December 2008
Zrušenie hraničných kontrol na pozemných hraniciach 
so Švajčiarskom (dohoda podpísaná v októbri 2004).

Marec 2009
Zrušenie hraničných kontrol na letiskách vo Švajčiarsku.

December 2011
Zrušenie hraničných kontrol na hraniciach 
s Lichtenštajnskom (dohoda podpísaná vo februári 
2008).

Ďalšie informácie…
... o schengenských predpisoch a pravidlách nájdete na webovej lokalite Generálneho riaditeľstva pre migráciu 
a vnútorné záležitosti: ec.europa.eu/home‑affairs/doc_centre/borders/borders_schengen_en.htm.

... o predpisoch a pravidlách štátov EÚ týkajúcich sa migrácie môžete nájsť na imigračnom portáli EÚ: ec.europa.eu/
immigration.

Ďalšie kroky
V  súčasnosti EÚ pracuje na programe Inteligentná hranica 
(Smart Border) určenom pre vonkajšie hranice. Pozostáva 
zo  systému vstup/výstup, čím sa zlepšia hraničné kontroly 
a  boj proti nelegálnej migrácii, zatiaľ čo pre často cestujúce 
a  predbežne preverené osoby bude prekračovanie hraníc 
jednoduchšie.

EÚ pracuje aj na zmene vízového postupu, aby bol lepšie 
prepojený s  inými oblasťami politiky, ako je cestovný ruch, 
a  aby sa naďalej zjednodušovali postupy pre často cestujúce 
osoby. Uvažuje sa aj o novom type víz – o „okružných“ vízach, 
s ktorými by sa príslušná osoba mohla zdržiavať na území dvoch 
alebo viacerých štátov patriacich do schengenského priestoru 
dlhšie než 90 dní, ale nie dlhšie než 1 rok (s  možnosťou 
predĺženia o ďalší rok).

© iStockphoto/Radu Razvan, Európska únia
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