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Schengen: európsky priestor bez hraníc

V rámci schengenského priestoru boli zrušené kontroly na vnútorných hraniciach v EÚ. 

Cestovanie po Európe bez pasov a hraničných kontrol je jedným z najhmatateľnejších 
úspechov európskej integrácie. Prečítajte si viac o schengenskom priestore.

Čo je Schengen?
Schengenský priestor je jedným z pilierov európskeho projektu. V roku 1995 boli medzi jeho 
členmi prakticky zrušené hraničné kontroly a zábrany. Tým dostalo právo občanov EÚ na 
slobodu pohybu konkrétnu podobu. Znamená to, že môžu žiť, študovať, pracovať alebo si 
užívať dôchodok kdekoľvek v Únii. Tieto práva využívajú nielen turisti, ale aj podniky,
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Názov dostal podľa dediny Schengen, ktorá sa nachádza na juhu Luxemburska pri hraniciach s 
Nemeckom a Francúzskom. Prvými signatármi schengenskej dohody boli práve okolité krajiny: 
Francúzsko, Nemecko, Belgicko, Holandsko a Luxembursko.

Krajiny tvoriace Schengen
Členmi schengenského priestoru je dnes 27 krajín, z toho 23 sú členmi EÚ a štyri, ktoré nie sú 
jej členmi - Island, Nórsko, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko.

Štyrir krajiny EÚ zatiaľ nie sú členmi Schengenu. Írsko, ktoré si uplatňuje výnimku, a tiež 
Cyprus, Bulharsko a Rumunsko, ktoré majú pristúpiť do Schengenu v budúcnosti. Od roku 1999 
je to jedna z podmienok členstva v EÚ.

Slovensko do schengenského priestoru oficiálne vstúpilo 21. decembra 2007 spoločne s 
Českom, Estónskom, Lotyšskom, Litvou, Maďarskom, Maltou, Poľskom a Slovinskom.

 
Prečítajte si viac o rozširovaní schengenského priestoru.

 
Aké výhody prináša Schengen
Každý deň prekračujú vnútorné hranice EÚ milióny ľudí. Voľný pohyb so sebou prináša rôzne 
práva pre rozličné kategórie ľudí, od turistov až po rodiny.

Všetci občania EÚ môžu žiť tri mesiace v inom členskom štáte EÚ ako turista s platným 
cestovným pasom alebo preukazom totožnosti. Ak chcú v inom členskom štáte pracovať, musia 
sa nahlásiť tamojším úradom. Majú tu právo na také isté zaobchádzanie ako štátni príslušníci 
danej krajiny. Aj firmy sa môžu usadiť v inej krajine a študenti môžu tiež študovať v 
ktoromkoľvek členskom štáte.

Ekonomický výhody bezhraničného priestoru sú neodškriepiteľné. Obnovenie kontrol na 
vnútorných hraniciach by bolo veľmi nákladné a rinieslo by to aj významné komplikácie pre 1,7 
milióna ľudí, ktorí každý deň dochádzajú cez hranice za prácou.

Zistite ako pandémia Covid-19 ovplynila slobodu pohybu v EÚ.
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/security/20180216STO98008/schengen-rozsirovanie-spolocneho-europskeho-bezhranicneho-priestoru
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)621815
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/security/20200506STO78514/schengensky-priestor-a-postupne-otvaranie-hranic


Mapa schengenského priestoru

Ako zaistiť bezpečnosť schengenského priestoru
Schengenské pravidlá rušia kontroly na vnútorných hraniciach a harmonizujú a posilňujú 
ochranu vonkajších hraníc. Keď sa ľudia nachádzajú vnútri schengenského priestoru, môžu 
cestovať z jedného členského štátu do druhého bez toho, aby boli podrobení hraničným 
kontrolám. Štáty však môžu a do určitej miery musia aj naďalej vykonávať policajné opatrenia 
na kontrolu osôb na svojom území a to i na vnútorných hraniciach alebo v ich blízosti, pokiaľ je 
to nutné pre zaistenie bezpečnosti a verejného poriadku.

Súčasťou schengenského acquis je aj spoločná vízová politika pre krátkodobé pobyty občanov 
tretích krajín. Prostredníctvom policajnej a súdnej spolupráce pomáha členským štátom spojiť 

Článok

3 I 5SK Generálne riaditeľstvo komunikácie
Európsky parlament - Tlačový hovorca: Jaume Duch Guillot
Kontakt: webmaster@europarl.eu

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk/sheet/156/police-cooperation


sily v boji proti trestnej činnosti.

Na pátranie po osobách a veciach slúži Schengenský informačný systém (SIS). Pozrite si 
infografiku, kde sa dozviete, ako presne tento systém na zdieľanie informácií funguje a ako by 
mal byť vylepšený.

 
Prečítajte si viac o tom, ako je Europol lepšie pripravený na boj proti zložinu a terorizmu.

Schengenské víza v pase ©AP Images/European Union-EP

Vonkajšie a vnútorné hranice
Fungovanie schengenských pravidiel ovplyvnilo zvýšenie migračných tokov do EÚ v roku 2015 
a zvýšené bezpečnostné obavy vrátane teroristických aktivít a závažnej cezhraničnej trestnej 
činnosti, čo viedlo k opätovnému zavedeniu hraničných kontrol vo viacerých členských štátoch. 
Vypuknutie Covid-19 v roku 2020 tiež prinútilo niekoľko krajín EÚ, aby v snahe kontrolovať 
šírenie vírusu obnovili kontroly na vnútorných hraniciach.

Parlament opakovane kritizoval pokračovanie kontrol na vnútorných hraniciach v 
schengenskom priestore a chce ich povoliť len ako krajné opatrenie. V uznesení o 
koordinovanom postupe EÚ v boji proti pandémii, ktoré bolo prijaté v apríli 2020, Parlament 
vyzval členské štáty, aby pri zavádzaní a predlžovaní kontrol na vnútorných hraniciach prijímali 
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/ochrana-hranic/20181011STO15882/reforma-schengenskeho-informacneho-systemu
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/security/20220602STO32046/europol-lepsie-pripraveny-na-boj-proti-zlocinu-a-terorizmu
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630316/EPRS_BRI(2018)630316_EN.pdf
https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa/schengen-area/temporary-reintroduction-border-control_sk
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/ochrana-hranic/20180525STO04311/ako-je-na-tom-schengensky-priestor
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_SK.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_SK.html


len nevyhnutné a primerané opatrenia", pričom zdôraznil potrebu návratu k plne funkčnému 
schengenskému priestoru.

V decembri 2021 Európska komisia navrhla aktualizáciu pravidiel, ktorými sa riadi schengenský 
priestor, s cieľom zabezpečiť, aby opätovné zavedenie kontrol na vnútorných hraniciach zostalo 
krajným opatrením, a namiesto toho podporiť využívanie alternatívnych opatrení, ako sú cielené 
policajné kontroly a posilnená policajná spolupráca. 
Európsky parlament na návrhu pracuje. Poslanci Európskeho parlamentu sa pri viacerých 
príležitostiach vyslovili proti častému obnovovaniu kontrol, ktoré bráni voľnému pohybu osôb v 
rámci EÚ.

 
Výzvy a reakcie EÚ
Riadenie migrácie a bezpečnosti vonkajších hraníc je pre Európu výzvou. V roku 2015 bolo na 
vonkajších hraniciach EÚ zistených až 1,83 milióna nelegálnych prekročení. Hoci tento počet 
klesol na približne 200 000 v roku 2021 , EÚ sa snaží posilniť kontroly na vonkajších hraniciach 
a efektívnejšie riešiť žiadosti o azyl.

Tieto výzvy vyvolali značný vývoj v politike riadenia hraníc. Patrí sem napríklad vytvorenie 
nástrojov a agentúr, ako je Schengenský informačný systém, vízový informačný systém, 
Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) alebo systém registrácie vstupu 
a výstupu na vonkajších hraniciach schengenského priestoru.

V uznesení prijatom v júli 2021 Parlament schválil obnovený rozpočet Azylového, migračného a 
integračného fondu (AMIF) na roky 2021 - 2027, ktorý bol zvýšený na 9,88 miliardy EUR. Fond 
prispieva k posilneniu spoločnej azylovej politiky, rozvoju legálnej migrácie v súlade s potrebami 
členských štátov, podpore integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín a boju proti nelegálnej 
migrácii. Slúži aj na to, aby členské štáty presadzovali spravodlivejšie rozdelenie zodpovednosti 
za prijímanie utečencov a žiadateľov o azyl.

Fond úzko spolupracuje s novým Fondom pre vnútornú bezpečnosť (ISF) a zameriava sa na boj 
proti cezhraničným hrozbám, ako je terorizmus, organizovaný zločin a počítačová kriminalita. 
Parlament v júli 2021 schválil aj ISF s rozpočtom 1,9 miliardy EUR. 
Cestujúci, ktorí nepotrebujú víza, budú v budúcnosti pred príchodom do EÚ preverovaní 
prostredníctvom Európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) s cieľom 
odhaliť zločincov, teroristov alebo kohokoľvek iného, kto predstavuje riziko, ešte pred ich 
príchodom do EÚ. Tieto kontroly by sa mohli začať už v roku 2023.

Poslanci okrem toho schválili plány na posilnenie stálej pohraničnej a pobrežnej stráže EÚ, 
ktorá by do roku 2027 mala mať 10 000 príslušníkov pohraničnej stráže s cieľom zvýšiť 
bezpečnosť Európy.

Tento článok bol pôvodne publikovaný v júni 2019 a je priebežne aktualizovaný.
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https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/eu-external-borders-in-2021-arrivals-above-pre-pandemic-levels-CxVMNN
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/ochrana-hranic/20170627STO78419/kontrola-hranic-v-eu-a-riadenie-migracie
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk/sheet/153/management-of-the-external-borders
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/security/20171023STO86604/inteligentne-hranice-a-lepsia-ochrana-schengenskeho-priestoru-video
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/security/20171023STO86604/inteligentne-hranice-a-lepsia-ochrana-schengenskeho-priestoru-video
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20210701IPR07514/eu-parliament-adopts-two-funds-for-asylum-and-border-policies
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20210701IPR07514/eu-parliament-adopts-two-funds-for-asylum-and-border-policies
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