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Spoločný integrovaný model analýzy rizík (CIRAM) vyvi-
nutý Frontexom je popísaný v dvoch dokumentoch. Prvý 
(na ľavo) opisuje celkový model, zatiaľ čo druhý (na pravo) 
sa zameriava na jeho konkrétne využitie prostredníctvom 
načrtnutia štruktúry a nástrojov pre použitie modelu. Táto 
brožúra je sumárom týchto dvoch dokumentov.
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Úvod

Účelom spoločného integrovaného modelu analýzy rizík(Com-
mon Integrated Risk Analysis Model, CIRAM) je vytvoriť jasnú a 
transparentnú metodológiu analýzy rizík s cieľom uľahčiť efek-
tívnu výmenu informácií a spoluprácu v oblasti bezpečnosti hra-
níc. Cieľom modelu CIRAM je podporovať spoločné chápanie 
analýzy rizík a prispievať k väčšej súdržnosti pri riadení vonkaj-
ších hraníc. Vývoj a implementácia modelu CIRAM je zákonná 
povinnosť podľa článku 4 nariadenia o agentúre FRONTEX.

Článok 4 nariadenia o agentúre Frontex
(ES 2007/04)

Analýza rizík

Agentúra rozvíja a uplatňuje spoločný integrovaný model analýzy rizík. 
Pripravuje všeobecné a špecifické analýzy rizík, ktoré sa predkladajú 
Rade a Komisii. Agentúra zapracúva výsledky spoločného integrova-
ného modelu analýzy rizík do svojho spoločného základného študijného 
programu vzdelávania a odbornej prípravy hraničnej stráže.

Čo znamená CIRAM?

Zákonodarca síce neposkytol definíciu pojmov, pri vývoji ver-
zie 2.0 sa však použilo takéto chápanie:

“Spoločný” označuje metodológiu vypracovanú členskými štátmi 
a agentúrou Frontex, ktorá sa dá uplatniť na národnej úrovni 
aj na úrovni EÚ.

“Integrovaný” označuje cieľ agentúry Frontex podporiť integ-
rované riadenie hraníc zabezpečujúce jednotnú a vysokú úroveň 
kontroly a dozoru na vonkajších hraniciach. Integrovaný prí-
stup k analýze rizík ponúka premostenie s inými orgánmi pre-
sadzovania práva aktívnymi na hraniciach ako sú colné orgány, 
orgány zaoberajúce sa migráciou cudzincov a štátna polícia.

“Analýza rizík” označuje systematické skúmanie zložiek rizík s 
cieľom zabezpečiť informované rozhodovanie.

“Model” označuje analytický rámec, ktorý poskytuje spoločný 
slovník a štruktúru analýzy rizík v členských štátoch. Nie je to 
algoritmus poskytujúci absolútne výsledky.
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Prehľad rizika

Pre účely riadenia vonkajších hraníc je riziko definované ako roz-
sah a pravdepodobnosť výskytu hrozby na vonkajších hraniciach, 
so zreteľom na opatrenia zavedené na vonkajších hraniciach a 
na území EÚ, ktorá bude mať vplyv na vnútornú bezpečnosť 
EÚ, bezpečnosť na vonkajších hraniciach, na optimálnosť toku 
cestujúcich, alebo bude mať humanitárne dôsledky.

Riziko v kontexte riadenia vonkajších hraníc je preto možné 
rozdeliť na tri zložky: (1) hrozbu, ktorá sa hodnotí z hľadiska 
rozsahu a pravdepodobnosti –, (2) zraniteľnosť v súvislosti s hroz-
bou – inými slovami, úroveň a účinnosť reakcie na hrozbu – a 
(3) dopad – inými slovami, v prípade výskytu hrozby, dopad na 
vnútornú bezpečnosť EÚ, na bezpečnosť vonkajších hraníc, ako 
aj humanitárne dôsledky a následky pre účinné riadenie prekro-
čenia hranice v dobrom úmysle.

Tieto tri zložky nie sú izolované a nemusia sa hodnotiť v pres-
nom poradí. Každá zložka sa skôr vníma ako iný uhol pohľadu 
na riziko, pričom hodnotenie jednej zložky poskytuje materiál 
na hodnotenie ostatných dvoch zložiek.

Pri analýze rizík sa predpokladá referenčné obdobie – deň, týž-
deň, mesiac alebo rok – primerane podľa úrovne rozhodovania, 
pre ktorú poskytuje vstupné informácie. Napríklad, vyvinie sa 
analýza rizík na úrovni hraničných priechodov s cieľom uľahčiť 

krátkodobé rozhodnutia, ako je mobilizácia zdrojov na najbližší 
deň alebo týždeň, zatiaľ čo analýza rizík poskytujúca vstupné 
informácie pre rozhodovací proces riadiacej rady agentúry Fron-
tex bude mať ročný časový rámec.

Riziká sa identifikujú a následne hodnotia z hľadiska ich úrovne 
hrozby, zraniteľnosti a dopadu a nakoniec sa oznamujú orgánom 
s rozhodovacími právomocami. Kým analytici sú zodpovední 
za identifikáciu a hodnotenie hrozby, orgány s rozhodovacími 
právomocami sú zodpovedné za riadenie rizík v rámci rozho-
dovacích právomocí.

Príklad: Strategickí analytici rizík agentúry Frontex oznámia 
riziká riadiacej rade, aby riadiaca rada mohla prijať informo-
vané rozhodnutie o rozdelení ročného rozpočtu medzi jed-
notlivé riziká. Analytici rizík na úrovni hraničných priechodov 
(HP) oznámia operačné riziká riaditeľovi HP, aby riaditeľ HP 
mohol prijať informované rozhodnutie pri prideľovaní úloh 
zamestnancom v rámci kontroly a dozoru.

Často nie je možné presne určiť pravdepodobnosť, napríklad po-
mocou metód na stanovenie pravdepodobnosti. Je však prak-
tické dôsledne používať rovnaký slovník, keď sa odkazuje na 
rovnakú mieru pravdepodobnosti.
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RIZIKO

ZraniteľnosťHrozba Dopad

Rozsah a pravdepodobnosť Úroveň zraniteľnosti (EÚ, členský štát 
vstupu/cieľový členský štát)

Úroveň dopadu hrozby (EÚ, členský 
štát vstupu / cieľový členský štát)

Priepustnosť hraníc 
(terén, infraštruktúra, schopnosti, toky)

Bezpečnosť na hraniciach 
a vnútorná bezpečnosť

Kto, kde, kedy

Trasy (náročnosť a vzdialenosť), 
prístup k prevádzačom

Trendy a prognózy 
(nárast, pokles, stabilný, historický)

Push faktory

Operatívne činnosti (personál, 
odborné vzdelávanie, 

schopnosť efektívnej spolupráce)

Účinnosť  protiopatrení

Pull faktory

Schopnosť riadiť legálne 
toky cestujúcich na hraniciach

Humanitárny dopad

Použité metódy



Frontex · Spoločný integrovaný model analýzy rizík

6

[Obsah]

Hrozba

Hrozba je definovaná ako sila alebo tlak pôsobiaci na vonkaj-
šie hranice. Možno ju charakterizovať jej rozsahom a pravde-
podobnosťou vzniku.

Identifikovať hrozby znamená byť schopný najvhodnejšou for-
mou rozhodovania zhrnúť údaje a informácie, ktoré boli ozná-
mené analytikom, alebo ktoré analytici zozbierali. Existuje 
mnoho techník identifikácie hrozieb a viaceré z nich sa navzá-
jom dopĺňajú.

Vyčerpávajúci opis všetkých hrozieb by bol príliš dlhý na to, 
aby mohol pomôcť pri rozhodovaní. Platí základné pravidlo, 
že najvhodnejšie je oznámiť orgánom s rozhodovacími právo-
mocami päť až desať hrozieb. Niekedy sa do úvahy vezme iba 
jedna hrozba.

Opis hrozby obvykle zahŕňa opis modus operandi, cieľov, motívov 
a schopností páchateľa (kto, kde, kedy, koľko), trendov a predpo-
vedí, push faktorov ovplyvňujúcich jej rozsah a pravdepodobnosť.

Analytici by mali orgánom s rozhodovacími právomocami po-
skytnúť určitú mieru rozsahu hrozby, aby bolo možné porovnať 
rôzne hrozby a určiť priority. Napríklad, rozsah hrozby neopráv-

neného prekročenia vonkajšej hranice sa veľmi líši - od niekoľko 
tisíc mesačne počas krízového obdobia v oblasti Stredozemia, 
po menej ako desať ročne na niektorom úseku vonkajšej hra-
nice. Keď nie je možné poskytnúť presnú mieru, môžu sa pou-
žiť pomerné stupnice alebo úrovne.

Keďže účelom analýzy je poskytnúť vstupné informácie pre 
rozhodovanie a zabezpečiť, aby rozhodnutia mali v budúcnosti 
účinky, analýza hrozby je svojím charakterom nastavená na bu-
dúcnosť a mala by odkazovať na pravdepodobnosť viazanú na 
daný časový horizont. Hodnotenie pravdepodobnosti hrozby je 
súčasťou informácií, ktoré pomáhajú pri prijímaní rozhodnutí.

Napríklad, analytik by mal uviesť, že hrozba neoprávne-
ného prekročenia hranice medzi HP X a HP Y je veľmi prav-
depodobná vzhľadom na dôkazy z minulosti a v súčasnosti 
dostupné informácie, zatiaľ čo medzi HP Y a HP Z je neprav-
depodobná. Tieto informácie umožňujú orgánom s rozhodo-
vacími právomocami prioritne prideliť zdroje oblasti medzi 
HP X a HP Y.



Frontex · Spoločný integrovaný model analýzy rizík

7

[Obsah]

Slovník hodnotenia pravdepodobnosti hrozby

Miera pravdepodobnosti Vyjadrenie pravdepodobnosti v percentách
(často nie je k dispozícii) Slovné vyjadrenie pravdepodobnosti

celkom isté 100% istota
bez najmenších pochybností 
nepochybne

takmer isté 93% (plus-mínus 6%)

bude / stane sa to 
takmer isté 
vysoko pravdepodobné 
vysoký stupeň pravdepodobnosti 
extrémne vysoko pravdepodobné

pravdepodobné/možné 75% (plus-mínus 12%)
pravdepodobne/možno 
pravdepodobné/možné 
primerane pravdepodobné

päťdesiat na päťdesiat 50% (plus-mínus 10%)
rovnaké šance 
stredná pravdepodobnosť

nepravdepodobné 30% (plus-mínus 10%)

nepravdepodobné 
nízka pravdepodobnosť 
pochybné 
nízka pravdepodobnosť

takmer vylúčené 7% (plus-mínus 5%)

takmer nemožné 
skoro nemožné 
malá šanca 
vysoko pochybné 
veľmi nepravdepodobné 
vysoko nepravdepodobné 
extrémne nepravdepodobné 
malá pravdepodobnosť 
nepravdepodobné 
veľmi malá možnosť 
extrémne nízka pravdepodobnosť

Úplne vylúčené 0% – nulová pravdepodobnosť
nulová šanca 
nula 
žiadna šanca
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Zraniteľnosť

Zraniteľnosť je určená schopnosťou systému zmierniť hrozbu.

Zraniteľnosť nie je zraniteľnosťou zločineckých skupín, čo je 
definícia často používaná v literatúre z oblasti kriminálneho 
spravodajstva. Je to skôr opis stupňa schopnosti zavedených 
systémov odhaliť alebo odvrátiť hrozbu.

K najdôležitejším faktorom ovplyvňujúcim zraniteľnosť patria 
geografické atribúty pohraničných oblastí, ktoré sú rôzne - od 
riedko osídlených oblastí po husto osídlené mestské oblasti. Zá-
roveň je dôležité vedieť, či sú na dozor pozdĺž konkrétneho hra-
ničného úseku k dispozícii desiatky alebo stovky zamestnancov. 
Poznanie kapacity na mieste umožňuje analytikovi určiť dôvody 
výskytu trendu sledovaného v pravidelne zbieraných údajoch. 
Napríklad, nárast počtu záchytov neoprávneného prekročenia 
hranice môže byť spôsobený zvýšením počtu pokusov migran-
tov o nelegálne prekročenie hranice alebo zvýšením počtu za-
mestnancov schopných zachytiť nelegálnych migrantov.

Zraniteľnosť sa týka otázok, ktoré je často možné dôkladne pre-
študovať aktorých odhad môže byť primerane presný, napríklad 
použitím záznamov zamestnancov alebo zariadení na úrovni 
HP. V praxi môžu stačiť jednoduché náznaky zmien v priebehu 
času na určenie vývoja zavedených opatrení.

Analytici by mali mať nástroje, ktorými orgánom s rozhodova-
cími právomocami naznačia, ktoré hraničné úseky sú najzrani-
teľnejšie vo vzťahu ku konkrétnym hrozbám, aby bolo možné 
pohotovo reagovať na udalosti. Podobne, orgány s rozhodo-
vacími právomocami by mali rozumieť slovníku, ktorý používa 
analytik pri hodnotení úrovne zraniteľnosti. Preto je dôležité, 
aby analytik definoval jednotlivé úrovne zraniteľnosti, ako v na-
sledujúcom navrhovanom príklade.



Frontex · Spoločný integrovaný model analýzy rizík

9

[Obsah]

Príklad kvalitatívnych odhadov úrovne zraniteľnosti z rôznych aspektov zraniteľnosti

Úroveň Priepustnosť hraníc Operatívne kapacity a zákonné 
reakcie

Pull faktory: veľké spoločenstvá v 
členských štátoch, podvodný prístup 
k medzinárodnej ochrane a dávkam 
sociálneho zabezpečenia vnímaný ako 
jednoduchý

Veľmi vysoká zraniteľnosť
Terén alebo prírodné podmienky 
vonkajších hraníc využívané v prospech 
hrozby

Na odvrátenie tejto hrozby nie sú k 
dispozícii žiadne kompetencie alebo 
zákonné reakcie

Prítomné všetky tieto faktory

Vysoká zraniteľnosť
Terén alebo prírodné podmienky 
vonkajších hraníc priaznivé pre hrozbu

Na odvrátenie tejto hrozby je k dispozícii 
veľmi obmedzené množstvo kompetencií 
alebo zákonných reakcií

Prítomné viaceré faktory

Stredná zraniteľnosť
Terén alebo prírodné podmienky 
nepodporujú rozvoj tejto hrozby

Na odvrátenie tejto hrozby je k dispozícii 
stredné množstvo kompetencií alebo 
zákonných reakcií

Prítomný jeden z týchto faktorov

Nízka zraniteľnosť
Terén alebo prírodné podmienky bránia 
rozvoju tejto hrozby

Na odvrátenie tejto hrozby je k dispozícii 
dostatočné množstvo kompetencií alebo 
zákonných reakcií

Nie je prítomný žiadny z týchto faktorov



Frontex · Spoločný integrovaný model analýzy rizík

10

[Obsah]

Dopad

Dopad je definovaný ako účinok hrozby na vnútornú bezpeč-
nosť a na bezpečnosť vonkajších hraníc. Dopady môžu byť tiež 
hodnotené z hľadiska účinkov na optimálnosť toku cestujúcich 
a humanitárne dôsledky.

Primárnym dôvodom práce agentúry Frontex a orgánov hranič-
nej kontroly členských štátov je udržiavanie bezpečnosti hraníc 
a vnútornej bezpečnosti EÚ . Riziká sa teda hodnotia podľa ich 
dopadu na bezpečnosť hraníc a vnútornú bezpečnosť.

Jedna časť hodnotenia zahŕňa posúdenie dopadu na schopnosť 
riadiť tok cestujúcich s cieľom zabezpečiť optimálnosť toku 
cestujúcich prekračujúcich hranicu, ako sa stanovuje v Kódexe 
schengenských hraníc.

Pohraničná stráž je často prvým orgánom v styku s osobou, 
ktorá potrebuje medzinárodnú pomoc. Základné práva usmer-
ňujú a ponúkajú informácie pre operatívne a analytické operácie 

agentúry Frontex a humanitárny dopad rizík ako taký, identifi-
kovaný oddelením analýzy rizík, sa dôkladne skúma.

Ak nie sú k dispozícii kvantitatívne alebo kvalitatívne hodnote-
nia, dopad je možné vyhodnotiť prostredníctvom opisu výsled-
kov z induktívnej analýzy (‘informovaný odhad’) alebo analýzy 
scenárov. Ako pri iných druhoch hodnotenia, je užitočné jasne 
definovať rôzne úrovne dopadupoužité v hodnotení.

Príklad kvalitatívnych odhadov úrovne dopadu súvisiaceho 
s nelegálnou migráciou

Dopad Kritický Veľmi významný Významný Nízky

Strata na 
ľudských 
životoch

Vo väčšine 
prípadov (napr. 
> 75%) boli 
ohrozené ľudské 
životy – ochrana

Vo vysokom počte 
prípadov (napr. 
20% < x < 75%) boli 
ohrozené ľudské 
životy

V strednom 
počte prípadov 
boli ohrozené 
ľudské životy 
(< 20%)

Nie sú 
ohrozené 
ľudské životy.



Frontex · Spoločný integrovaný model analýzy rizík

11

[Obsah]

Hodnotenie rizika

Číselné vyjadrenie úrovne rizika, napríklad v percentách, môže u 
subjektov s rozhodovacími právomocami ľahko vyvolať falošný 
dojem presnosti. Kvantitatívne odhady úrovne rizika sa uplatnia 
iba v konkrétnych prípadoch, keď je k dispozícii veľké množstvo 
údajov a výsledky je možné časom overiť. V prípade riadenia 
hraníc to tak s najväčšou pravdepodobnosťou nie je a analytici 
by sa mali v prvom rade spoliehať na kvalitatívne opisy rizík.

Vo väčšine prípadov sa odporúča spoliehať sa na kvalitatívne 
hodnotenia a klasifikovať riziká podľa kategórií významnosti. 
Zodpovednosťou analytika je vybrať počet úrovní rizika a zdo-
kumentovať jeho závery týkajúce sa rizika.

Úrovne rizika je možné opísať rôznou terminológiou, no na-
sledovné príklady poskytujú určité rady. Opisy úrovní rizika sú 
kľúčovým výsledkom procesu analýzy rizík a majú rozhodujúci 
význam pre uľahčenie procesu rozhodovania. Analytici by mali 
mať na pamäti, že ich práca ovplyvňuje rozhodnutia a mali by 
sa v opise a vysvetlení usilovať o čo najväčšiu jasnosť.

Príklad troch úrovní rizika

Úroveň rizika Opis

Nízka

Prijateľné riziko. S jeho dopadom je možné sa 
vyrovnať, zraniteľnosť je akceptovateľná, ale hrozby 
je potrebné sledovať, aby boli včas zachytené zmeny, 
ktoré by mohli zvýšiť úroveň rizika.

Stredná

Tolerovateľné riziko, ale s jeho dopadom nie je 
ľahké sa za daných podmienok a na danom mieste 
vysporiadať. Malý nárast rozsahu hrozby by mohol 
narušiť účinnosť reakcie. Vývoj existujúcej hrozby je 
potrebné pravidelne monitorovať a následne zvážiť, či 
je potrebné vykonať opatrenia.

Vysoká
Neprijateľné riziko. S dopadmi rizika nie je možné sa 
za daných podmienok adekvátne vysporiadať, pred 
tým ako budú vykonané opatrenie na zníženie rizika.
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Zber údajov a informácií

Efektívnosť analýzy rizík závisí od prístupu k dostatočným 
údajom a informáciám. Zber údajov/informácií predstavuje 
spoločné úsilie analytických oddelení a iných subjektov, ktoré 
zhromažďujú údaje. Údaje/informácie sa môžu získať z rôznych 
zdrojov a môžu byť tajné alebo verejnosti dostupné.

Údaje (metrické) sa najčastejšie používajú na opis modelov 
a trendov v rámci hodnotenia hrozby, ako aj rozsahu hrozby, 
no môžu byť aj súčasťou hodnotenia zraniteľnosti alebo 
posúdeniadopadu.

Na národnej úrovni existujú tieto potenciálne zdroje dostup-
ných údajov:
 ◆ špecializované databázy ako VIS, SIS, Eurodac;
 ◆ databáza zaznamenávajúca tok cestujúcich;
 ◆ záznam o počte príslušníkov.

Na úrovni agentúry Frontex od roku 2008 skupina analýzy rizík 
Frontexu (FRAN) zbiera každý mesiac údaje, ktoré zahŕňajú po-
čet: zistení neoprávneného prekročenia štátnej hranice medzi 
HP, zistení vstupu v úkryte na HP, zistení prevádzačov, zistení 
neoprávneného pobytu, odopretí vstupu, žiadostí o azyl, zis-
tení falošných dokladov, vydaných rozhodnutí o návrate, efek-
tívnych návratov.

Informácie (nemetrické údaje) sú nevyhnutné pre identifikáciu 
a charakterizáciu rizík, hrozieb, zraniteľnosti adopadov.

Na národnej úrovni existujú tieto potenciálne zdroje dostup-
ných informácií:
 ◆ Národné databázy zaznamenávajúce informácie o cestujú-

cich (o krajine pôvodu, dôvode príchodu, cestovných údajoch, 
druhu vozidla pri prekročení hraníc atď.)

 ◆ Databázy orgánov presadzovania práva vrátane záznamov 
o hľadaných osobách, trestného registra, záznamov zadr-
žaných osôb, informácií, odcudzených dokladov atď.

 ◆ Správy poskytujúce analytický a situačný obraz a voľne do-
stupné zdroje.

Na úrovni agentúry Frontex od roku 2008 skupina analýzy ri-
zík Frontexu (FRAN) spracúva dvojmesačné analytické správy, 
ktoré obsahujú súhrnnú analýzu členských štátov pozostáva-
júcu zo štyroch tém: situácia v tretích krajinách, situácia na 
vonkajších hraniciach, neoprávnený pobyt v EÚ, inštitucionálne 
zmeny na národnej úrovni.
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Systém hodnotenia a klasifikácie informácií

Existuje mnoho zavedených systémov hodnotenia informácií, no 
najbežnejší je systém hodnotenia a klasifikácie informácií 4×4. 
V rámci tohto systému sa informácie/údaje hodnotia na zák-
lade dvoch rozmerov, z ktorých prvý je spoľahlivosť zdroja in-
formácií/údajov a druhý správnosť informácií/údajov. Tieto dva 
rozmery sa hodnotia na 4-úrovňovej škále, takto:

Hodnotenie spoľahlivosti zdroja

Klasifikácia Opis

A

Niet pochýb o pravosti, dôveryhodnosti a kompetencii 
zdroja; ak sú informácie dodané zdrojom, ktorý sa 
v minulosti preukázal ako spoľahlivý vo všetkých 
prípadoch

B
Zdroj, ktorého informácie sa vo väčšine prípadov 
preukázali ako spoľahlivé

C
Zdroj, ktorého informácie sa vo väčšine prípadov 
preukázali ako nespoľahlivé

X Spoľahlivosť zdroja nie je možné posúdiť

Hodnotenie správnosti informácií/údajov

Klasifikácia Opis

1
Informácie, ktorých presnosť nie je pochybná a je často 
potvrdená aj iným zdrojom

2
Informácie, ktoré sú známe orgánom z ich úradnej 
činnosti a sú pravdepodobne pravdivé

3 Informácie, ktoré sú nepravdivé

4 Informácie, ktoré sú po vecnej stránke neznáme

Napríklad, informácie pochádzajúce od spoľahlivého zdroja 
(klasifikácia A) a vyhodnotené ako presné (klasifikácia 1) sa 
označia ako informácie „A1“. Informácie od zdroja, ktorý nie 
je možné posúdiť a ktorý je fakticky neznámy, sa označia 
ako informácie „X4“.
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Príklady produktov Jednotky analýzy rizík Frontexu

ARA – ročná analýza rizík

Ročná situačná správa o nelegálnej migrácii za predchádzajúci 
rok, vyhliadky a odporúčania do budúcnosti, podporujúce plán 
operatívnych činností agentúry Frontex na nasledujúci rok.

SARA – polročná analýzy rizík

Polročná aktualizácia ARA, ktorá v prípade potreby obsahuje 
revízie a spresnenia odporúčaní.

Štvrťročná analýza rizík FRAN

Štvrťročná správa poskytujúca spätnú väzbu a analýzu trendov 
nelegálnej migrácie na základe výmeny informácií v rámci sku-
piny FRAN.

TRA – špecifická analýza rizík

Analytická správa zameraná na špecifický jav alebo zemepisnú 
oblasť; napríklad o nelegálnej migrácii Iračanov do EÚ alebo o 
dopade finančnej krízy na nelegálnu migráciu do EÚ.

TFA – takticky zamerané hodnotenie

Analytická správa podporujúca plánovanie konkrétnej spoloč-
nej operácie.

WAR – týždenná analytická správa

Týždenná analýza informácií zozbieraných počas konkrétnej 
spoločnej operácie, pre operatívny tím a hostiteľské orgány.
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Cyklus spracúvania informácií

iInformácie sú stredobodom analýzy rizík a definujú sa ako aké-
koľvek informácie, získané alebo vytvorené, súvisiace s jednou 
alebo viacerými zložkami rizika, t. j. súvisiace s hrozbou, zrani-
teľnosťou alebo dopadom.

V kontexte kontroly hraníc sa pojmom informácie obvykle ozna-
čujú informácie o špecifických udalostiach prekročenia hraníc, 
najmä o tých nelegálnych činnostiach, ktoré sa môžu použiť 
na operatívne účely. Príkladom informácií v rámci bezpečnosti 
na hraniciach sú informácie o migrantoch, ktorí mali v úmysle 
prekročiť hranicu neoprávnene, alebo informácie o konkrét-
nych zásielkach drog.

Cyklus spracúvania informácií sa označuje ako štruktúrovaný 
proces spracovávania informácií, teda cyklus, ktorý zabezpe-
čuje účinnosť aktivít orgánov presadzovania práva prostred-
níctvom systému bŕzd a protiváh.

1.  
Zadanie úlohy

8. 
Revízia 

Spätná väzba

7. 
Distribúcia

 
6.

Spracovanie 
analytickej 

správy 5. 
Analýza

a interpretácia 
údajov

 

4. 
Triedenie 

údajov

3. 
Hodnotenie 

údajov

2.  

Zber údajov
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Vytvorenie oddelení analýzy rizík v členských štátoch

Každému členskému štátu sa odporúča, aby si vytvoril a udr-
žiaval oddelenie analýzy rizík.

Funkcia oddelenia analýzy rizík je zbierať informácie ovplyv-
ňujúce bezpečnosť hranice a všeobecnejšie vnútornú bezpeč-
nosť EÚ. Na tieto účely oddelenia analýzy rizík vypracúvajú a 
šíria analytické správy a hodnotenia. Takéto správy a hodno-
tenia zahŕňajú všeobecné alebo konkrétne trendy, cesty, modus 
operandi a dopravné prostriedky používané na trestnú činnosť, 
ako aj možné zapojenie sietí organizovaného zločinu.

Oddelenia analýzy rizík sú zodpovedné za odovzdávanie in-
formácií, ktoré môžu mať vplyv aj za hranicami ich členských 
štátov, agentúre Frontex a postihnutým členským štátom. Spo-
lupráca je nevyhnutná pre efektívne riadenie vonkajších hraníc.

Efektívne riadenie oddelenia analýzy rizík je rozhodujúce pre 
kvalitu analytických činností. Vedúci pracovníci oddelenia ana-
lýzy rizík ako takí majú množstvo povinností vedúcich, medzi 
ktoré patria tieto úlohy:
 ◆ Riadenie a manažment zdrojov
 ◆ Styk s ostatými zainteresovanými agentúrami / oddeleniami
 ◆ Vystupovanie ako kontaktné osoby medzi národnými a me-

dzinárodnými orgánmi
 ◆ Zabezpečenie súdržnosti, spolupráce a výmeny informácií /

informácií

 ◆ Prispievanie k plánovaniu činností a určovaniu priorít
 ◆ Vývoj riešení akýchkoľvek problémov alebo nedostatkov
 ◆ Aktualizácia a úprava pracovných postupov oddelenia
 ◆ Vykonávanie akýchkoľvek iných iniciatív, ktoré môžu zlep-

šiť fungovanie oddelenia analýzy rizík.
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Metódy hodnotenia

Na jednotlivé analytické účely sa môžu použiť rôzne metódy 
hodnotenia. Výber metódy závisí od dostupných údajov a infor-
mácií, druhu rozhodnutia, pre ktoré sa majú poskytnúť vstupné 
informácie a času, ktorý je k dispozícii na vypracovanie analýzy, 
ako aj od znalosti analytika o jednotlivých metódach. Nižšie sú 
uvedené najčastejšie používané a najvšestrannejšie metódy. 
Tieto majú slúžiť len ako usmernenie, nie je to úplný zoznam 
metód. Analytici by si mali vybrať metódu, ktorá im najviac vy-
hovuje a takú, ktorá im v minulosti priniesla najlepšie výsledky. 
Pri tvorbe rôznych produktov informácií, akými sú hodnote-
nie hrozby, zraniteľnosti alebo dopadu rizika, sa môžu použiť 
rôzne metódy.

Brainstorming: Brainstorming je metóda používajúca pred-
stavivosť, ktorá zahŕňa stimuláciu voľnej konverzácie v sku-
pine informovaných účastníkov. Vďaka veľkému dôrazu, ktorý 
sa v rámci neho kladie na predstavivosť a vzájomnú myšlien-
kovú inšpiráciu, je tento postup osobitne užitočný v prípadoch, 
keď nie sú dostupné žiadne údaje, alebo keď je žiaduce oslobo-
diť sa od bežného spôsobu myslenia.

Zisťovanie expertmi: Táto metóda poskytuje spôsob štruktu-
rálnej účasti expertov v kľúčových oblastiach, ktoré sa týkajú 
bezpečnosti na hraniciach (nelegálna migrácia, trestná činnosť 
a terorizmus). Táto metóda zahŕňa precízny prístup k rozšíre-
niu poznatkov a svojou povahou je primárne kvalitatívny. Môže 
sa kombinovať s niektorými kvantitatívnymi postupmi (naprí-
klad tak, že sa experti požiadajú o stanovenie poradia hrozieb 
podľa významnosti).

Analýza trendov a modelov: Metóda, v rámci ktorej sa môžu 
kombinovať rôzne nástroje. Pre túto metodológiu je dôležitý 
prístup k historickým údajom (k štatistike minulých udalostí).

Prieskumy: Táto metóda je zameraná najmä na posúdenie zra-
niteľnosti (pri tejto metóde sa aplikuje vedecká technika bežne 
používaná na odhad populácie, napr.: sa odhadne celkový po-
čet páchateľov cezhraničnej trestnej činnosti v určitom období 
na základe počtu zachytených páchateľov cezhraničnej trest-
nej činnosti) Takto získané informácie sú užitočné aj pre ana-
lýzu hrozieb.
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Slovník základných pojmov

Analýza: štúdium rizika, hrozby, zraniteľnosti alebodopadu, 
ktorá vedie k ich identifikácii, opisu a hodnoteniu.

Hodnotenie: záver analytika posudzujúci významnosť iden-
tifikovaného rizika, hrozby, zraniteľnosti alebo jeho dopadu.

Vonkajšie hranice: týmto pojmom sa označujú hranice člen-
ských štátov EÚ so štátmi, ktoré nie sú členmi EÚ. V rozšírenom 
význame sa vzťahuje aj na hranice medzi pridruženými štátmi 
k Schengenskej dohode a štátmi, ktoré nie sú členmi EÚ. Naprí-
klad hranica Poľska s Ukrajinou je vonkajšia hranica a v rozšíre-
nom význame pojmu je vonkajšou hranicou aj hranica Nórska 
s Ruskom. Naopak, hranica Švédska s Nórskom alebo Francúz-
ska so Spojeným kráľovstvom (vlakom), Maďarska s Rumun-
skom alebo Španielska s Portugalskom, nie sú vonkajšie hranice.

Dopad: Dopad je definovaný ako účinok hrozby na vnútornú 
bezpečnosť a na bezpečnosť vonkajších hraníc. Dopady môžu 
byť tiež hodnotené z hľadiska účinku na optimálnosť toku ces-
tujúcich na hraniciach a humanitárne dôsledky.

Ukazovateľ: Predstavuje samostatnú údajovú položku, ktorá 
plní funkciu meradla, či kľúčového bodu. Ukazovateľ môže na-
príklad naznačovať konkrétne udalosti alebo činnosti, ktoré 
práve prebiehajú, alebo súhrn podmienok potrebných na to, aby 
sa takéto udalosti stali, alebo môže naznačovať možné zámery 
cieľa. Aby jednotlivé ukazovatele boli relevantné , je potrebné 
ich vyvíjať, zhromažďovať a hodnotiť spoločne ako „súbor“.

Zistenia: Nevyhodnotený materiál akéhokoľvek druhu, zahŕňa-
júci zistenia z pozorovania, správ, tvrdení a chýrov, fotografií a 
iných zdrojov, z ktorého po spracovaní môžu vzniknúť informácie.

Informácie: akékoľvek získané alebo vytvorené informácie, ktoré 
súvisia s jednou alebo viacerými zložkami rizika, t. j. súvisiace 
s hrozbou, zraniteľnosťou alebo dopadom rizika. V praxi sa v 
kontexte kontroly hraníc pojmom informácie obvykle označujú 
informácie o konkrétnych udalostiach týkajúcich sa prekroče-
nia hraníc, najmä nelegálnych činností, ktoré môžu byť pou-
žité na operatívne účely.

Riziko: Pre účely riadenia vonkajších hraníc je riziko definované 
ako rozsah a pravdepodobnosť výskytu hrozby na vonkajších 
hraniciach, so zreteľom na opatrenia zavedené na vonkajších 
hraniciach a na území EÚ, ktorá bude mať vplyv na vnútornú 
bezpečnosť EÚ, bezpečnosť na vonkajších hraniciach, na opti-
málnosť toku cestujúcich, alebo bude mať humanitárne dôsledky.
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Oddelenie analýzy rizík (angl. RAU): Pre účely riadenia von-
kajších hraníc, je ním organizačný celok (jednotka, sekcia atď.), 
poverený vykonávaním činností analýzy rizík s cieľom poskytnúť 
manažmentu upozornenia na riziká / hodnotenia rizík / správy 
o rizikách súvisiace s bezpečnosťou na hraniciach, nelegálnou 
migráciou, obchodovaním s ľuďmi a pašeráctvom.

Prevádzačstvo: Na rozdiel od definície pojmu „obchodovanie 
s ľuďmi“ a v súlade s definíciou uvedenou v Dohovore OSN proti 
nadnárodnému organizovanému zločinu (UN TOC), pojmom 
„prevádzačstvo“ zahŕňa činnosti dohodnuté medzi prevádza-
čom a prevádzanou osobu za obojstranne výhodných podmie-
nok s úmyslom vyhnúť sa imigračným kontrolám.

Obchodovanie s ľuďmi: v krátkosti, nelegálny obchod s ľuďmi 
za účelom ich komerčného sexuálneho vykorisťovania a/alebo 
nútenej práce. Dohovor UN TOC obsahuje rozsiahlu definíciu 
tohto pojmu.

Hrozba je definovaná ako sila alebo tlak pôsobiaci na vonkaj-
šie hranice. Možno ju charakterizovať jej rozsahom a pravde-
podobnosťou vzniku. Analytik by mal opísať, ktoré procesy 
alebo faktory vnútri aj mimo EÚ ovplyvňujú rozsah a pravde-
podobnosť hrozby.

Zraniteľnosť je určená schopnosťou systému zmierniť hrozbu. 
Zraniteľnosť sa chápe ako súhrn faktorov na hraniciach alebo 
v rámci EÚ, ktoré môžu zvýšiť alebo znížiť rozsah či pravde-
podobnosť hrozby.
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