
Výzva 
k rozšíreniu režimu malého pohraničného styku na celé územie Karpatského 

Euroregiónu 
 
 

 Prezentácia princípov európskej demokracie, rozširovanie kontaktov medzi 
obyvateľstvom rôznych krajín si vyžadujú odstránenie bariér a zjednodušenie postupov 
prekračovania hraníc, najmä pre obyvateľov, ktorí žijú v prihraničných oblastiach a ich rodiny 
a pre rozvoj ekonomických vzťahov.  
 
 Ako vyplýva zo skúseností v dobe, keď Ukrajina prijala vízový režim k prekračovaniu 
hraníc s krajinami EÚ, k postupnej eliminácii medzištátnych bariér by prospelo zavedenie tzv. 
miestneho prihraničného styku alebo zjednodušeného prekračovania hraníc pozdĺž hraníc 
s krajinami Európskej únie. Súčasné dohody o pravidlách malého prihraničného styku 
existujú medzi Ukrajinou a Maďarskou republikou, medzi Ukrajinou a Slovenskou 
republikou, a tiež medzi Ukrajinou a Poľskou republikou, čo sa ukázalo ako efektívne. 
S súčasnosti sa pripravuje dohoda o pravidlách miestneho prihraničného styku medzi 
Ukrajinou a Rumunskom.      
 
 Skúsenosti z uplatňovania týchto dohôd ukazujú, že najvhodnejším modelom pre 
obyvateľov je ukrajinsko-maďarská dohoda. Dohoda o pravidlách malého prihraničného 
styku medzi Ukrajinou a Maďarskou republikou bola podpísaná 18. septembra 2007. Jej 
základy sú položené na rozhodnutí Rady EÚ č. 1931/2006 „Určenie pravidiel malého 
prihraničného styku na vonkajších hraniciach krajín – členských krajín EÚ a pre zmenu 
rozhodnutia Schengenskej dohody“. V súvislosti s vyššie uvedenou dohodou, maďarská 
strana vydáva ukrajinským občanom, ktorí žijú v zóne do 50 km na určenenom prihraničnom 
území Ukrajiny v priebehu troch a viac rokov povolenia na možnosť prekračovať ukrajinsko-
maďarskú štátnu hranicu v režime miestneho prihraničného styku na dobu od jedného do 
piatich rokov. Uvedené povolenia umožňujú ukrajinským občanom pobudnúť na dohodou 
vyznačenom území Maďarskej republiky nepretržité 90 dní v priebehu 6 mesiacov.    
  
 Maďarskom stanovený režim je efektívnym mechanizmom dobrosusedských vzťahov 
a interkultúrnej výmeny pre občanov, ktorí žijú blízko maďarsko-ukrajinskej hranice a slúži 
rozšíreniu cezhraničnej spolupráce v rôznych oblastiach činnosti.  
 
 V súvislosti stým my, vedúci predstavitelia územnej samosprávy prihraničných 
regiónov, ktoré sú združené do Medzinárodnej asociácie „Karpatský Euroregión“, obraciame 
sa na vlády Ukrajiny, Maďarska, Slovenska, Poľska a Rumunska s nasledovným:  
 

- urýchliť prípravu dohody pre malý prihraničný styk medzi Ukrajinou a Rumunskom, 
- zaviesť skúsenosti a pravidlá, ktoré vyplývajú z dohody pre malý prihraničný styk 

medzi Ukrajinou a Maďarskou republikou, 
- rozšíriť režim malého prihraničného styku na celé územie oblastí Ukrajiny, ktoré sú 
členmi „Karpatského Euroregiónu“, vydávané konzulátmi ktorejkoľvek krajiny 
„Karpatského Euroregiónu“ s určením platnosti povolenia na zjednodušenie prechodu 
hraníc pre územie regiónov iných štátov „Karpatského Euroregiónu“.  

 
 
 

Prijaté 8. septembra 2010 v ukrajinskom a anglickom jazyku v Užhorode, Ukrajina.     



 
 


