
NÁRODNÁ JEDNOTKA BOJA PROTI 

NELEGÁLNEJ MIGRÁCII 

ÚRAD HRANIČNEJ A CUDZINECKEJ POLÍCIE 



 Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii úradu hraničnej                     
a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru je výkonným, 
organizačným, koordinačným a koncepčným pracoviskom úradu 
hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru v oblasti boja 
proti nelegálnej migrácii, obchodovaniu s ľuďmi a inej cezhraničnej 
trestnej činnosti s pôsobnosťou na území celej Slovenskej republiky, ako 
jedinej v podmienkach rezortu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.  

  
 
  

NÁRODNÁ JEDNOTKA BOJA PROTI NELEGÁLNEJ MIGRÁCII  

 Bola zriadená dňom 1. 4. 2002 
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NÁRODNÁ JEDNOTKA BOJA PROTI NELEGÁLNEJ MIGRÁCII  

NA ÚSEKU OPERATÍVNEJ ČINNOSTI 

 vykonávaním operatívno-pátracej činnosti predchádza, odhaľuje a 
dokumentuje  trestnú činnosť spojenú s nelegálnou migráciou a 
prevádzačstvom a inou cezhraničnou trestnou činnosťou najmä na úseku 
organizovanej a závažnej trestnej činnosti, od 1.7.2013 aj na úseku boja 
proti obchodovaniu s ľuďmi 

NA ÚSEKU VYŠETROVANIA 

 vykonáva vyšetrovanie trestných činov vo vecnej príslušnosti s 
celoslovenskou príslušnosťou,  

NA ÚSEKU KOORDINÁCIE 

 vyhodnocuje a analyzuje príslušné štatistické prehľady a informácie o 
trestnej činnosti prevádzačstva súvisiacej s nelegálnou migráciou, 
spracováva štatistiku o vyšetrovaných trestných činoch, 

 koordinuje spoluprácu medzi jednotlivými oddeleniami operatívnej 
činnosti a vyšetrovania a príslušnými rezortnými a mimorezortnými  
orgánmi a organizáciami,  

 

HLAVNÉ ÚLOHY 



 Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny § 296 Trestného zákona 
(v súvislosti s hore uvedenými TČ) 

 Prevádzačstvo § 355 Trestného zákona 

 Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou § 254 ods.3,4 alebo 5 
Trestného zákona (v rámci vlastného rozpracovania) 

 Obchodovanie s ľuďmi § 179  (od 1.1.2014) 

 Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, 
úradného znaku a úradnej značky § 352 Trestného zákona (v súvislosti s CD a 
nedovoleným prekročením štátnej hranice) 

 Násilné prekročenie štátnej hranice § 354 Trestného zákona 

NÁRODNÁ JEDNOTKA BOJA PROTI NELEGÁLNEJ MIGRÁCII  

VECNÁ PRÍSLUŠNOSŤ 

 Prevádzačstvo  § 356 Trestného zákona 

    



cez tzv. zelenú hranicu  -  samostatne migranti 
                                          -  doprovod po hranicu SVK-UKR, ukázaný smer,  
                                             poučenie o žiadanie o azyl 
                                          -  s prevádzačom až na územie SR, odovzdanie ďalšej  
                                             osobe, ďalší prevoz do EU 
                                          -  sofistikovaným spôsobom – skryte vo vozidlách, 
                                             turistika, falošné doklady 

cez vnútrozemie             -  najčastejšie cez HUN – balkánska cesta 
                                           - bez prevádzača  
                                           - s prevádzačom – vo vlaku, autom 









http://www.astynomia.gr/images/stories/2011/photos2011/22092011rodopi2.jp
http://www.astynomia.gr/images/stories/2011/photos2011/22-09-2011rodopi4.jp




16.9.2015 
Služba cizinecké policie, plk. Mgr. Vladislav 

Husák 
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Trasy migrantov do Európy 



 prevádzačstvo podľa § 356 Tr. zákona 

účelový sobáš  
- Dôvodom takýchto sobášov je predovšetkým získanie trvalého pobytu na 

našom území pre cudzinca a finančný zisk pre Slováka. 
 

- Občanom Slovenska hrozí za fiktívny sobáš trestná sadzba dva až osem 
rokov, cudzincovi hrozí vyhostenie na päť rokov. 
 

nelegálna práca  
- zabezpečenie a dovoz cudzinca za účelom vykonávania nelegálnej práce 

 
- min. plat, neodvádzanie povinných platieb  

 
iný spôsob zotrvania na území SR, EÚ 
- ubytovanie, zabezpečenie falošných dokladov... 



Podnety podané NJBPNM pre zločin prevádzačstva podľa štátnej hranice SR 

za roky  2012 a 2015 ( k 17.08.2015) 

   2012 2013 2014 2015 

Vonkajšia hranica SR – UKR - počet 

zadokumentovaných prípadov 13 15 13 6 

Vonkajšia hranica SR – UKR - počet 

prevádzačov, voči ktorým bolo vznesené 

obvinenie 
28 40 16 8 

Vnútrozemie - počet zadokumentovaných 

prípadov 28 22 8 12 

Vnútrozemie - počet prevádzačov, voči ktorým 

bolo vznesené obvinenie 43 29 9 13 



  2012 2013 2014 2015 

Prevádzačstvo § 355 TZ - počet prípadov v 

obvinení 22 16 17 24 

Prevádzačstvo § 355 TZ - počet 

prevádzačov, voči ktorým bolo vznesené 

obvinenie 
57 55 39 43 

Prevádzačstvo  § 356  TZ  

– nelegálna práca -  počet prípadov v 

obvinení 
5 5 2 2 

Prevádzačstvo  § 356  TZ  

– nelegálna práca - počet prevádzačov, voči 

ktorým bolo vznesené obvinenie 
5 5 2 2 

Prevádzačstvo  § 356 TZ – účelové 

manželstvá -  počet prípadov v obvinení 
9 9 5 4 

Prevádzačstvo  § 356 TZ – účelové 

manželstvá - počet prevádzačov, voči ktorým 

bolo vznesené obvinenie 
24 12 11 5 

Obchodovanie s ľuďmi § 179 TZ -   počet 

prípadov v obvinení 0 4 9 7 

Obchodovanie s ľuďmi § 179 TZ - 

počet prevádzačov, voči ktorým bolo 

vznesené obvinenie 
0 18 34 17 

Iné - počet prípadov v obvinení 14 29 19 20 

Iné - počet prevádzačov, voči ktorým bolo 

vznesené obvinenie 
14 46 33 23 

Nelegálna migrácia formou prevádzačstva, inej trestnej činnosti a obchodovania s ľuďmi podľa 
trestných činov za roky  2012 a 2015 ( k 17.08.2015) 



Nelegálna migrácia formou prevádzačstva, inej trestnej činnosti a obchodovania s ľuďmi podľa 
trestných činov za roky  2012 a 2015 ( k 17.08.2015) 



Obchodovanie s ľuďmi § 179 Trestného zákona 
Pozícia Slovenska z medzinárodného hľadiska  

 

   Sumarizáciou dát možno konštatovať, že Slovenská republika je aj 
naďalej považovaná prevažne za krajinu pôvodu resp. za zdrojovú krajinu 
obetí, 

 

   Preukázané obchodovanie s ľuďmi aj v rámci Slovenskej republiky,  

 

    Ako cieľové krajiny  sú uvádzané Veľká Británia, Nemecko, Taliansko.    



Formy a spôsoby obchodovania s ľuďmi 

 

- prostitúcia alebo iné formy sexuálneho vykorisťovania vrátane 
pornografie 

- nútená práca či nútenej služby  

- žobranie, otroctvo alebo praktiky podobné otroctvu, nevoľníctvo 

- nútený sobáš  

- zneužívanie na páchanie trestnej činnosti, odoberania orgánov, 
tkanív či bunky alebo iných foriem vykorisťovania 
 
 



      Nútený sobáš - § 179 – Niekto prinúti osobu zneužitím svojho postavenia a jej     
                                        prípadnej bezbrannosti, získa pre seba alebo iného prospech. 
       Príklad – vykorisťovanú ženu pod rôznymi vyhrážkami  prinútia k sobášu  
                           zneužitím jej bezbrannosti – legalizácia pobytu,  (nedobrovoľne).    

  
      Účelový sobáš § 356 – poskytnutie finančnej výhody priamo či nepriamo pre  
                                                 seba alebo iného osobe, ktorá nie je občanom EÚ  

  
       Príklad – osoba presne vie o podmienkach jej sobáša, dostane finančnú 
                           odmenu.  (vedome).      

   

Rozdiel medzi núteným a účelovým sobášom 



NÁRODNÁ JEDNOTKA BOJA PROTI NELEGÁLNEJ MIGRÁCII  

 Medzinárodná:   

Bilaterálna s partnerskými zložkami susedných štátov:  

 spolupráca s hraničnými službami a útvarmi boja  
proti organizovanej trestnej činnosti susedných 
štátov (UA, ČR, MR, PR, A) 

        

Multilaterálna 

 spolupráca s členskými štátmi EÚ a tretími krajinami 
prostredníctvom INTERPOLu, EUROPOLu a 
prostredníctvom Agentúry FRONTEX, 

 

S mimovládnymi organizáciami:  

 IOM, ICMPD, UNHCR 



 

 

 

Ďakujem za pozornosť 

 
                                                                                                 plk. JUDr. Kamil Pinček  

                                                                                                     zástupca riaditeľa 

                                                                     Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii ÚHCP P PZ 

  

 


