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Predslov 

Téma migrácie súvisiaca s enormným množstvom migrantov prichádzajúcich na hranice EÚ 

v priebehu roku 2014 neustále plnila titulky novín. V tomto roku agentúra Frontex, orgány 

pohraničnej stráže a všetky členské štáty čelili viac než 280 000 nelegálnym prekročeniam hraníc, čo 

je dvojnásobok predchádzajúceho rekordného počtu (v roku 2011, ktorý bol rokom Arabskej jari). 

Pokračujúci konflikt v Sýrii, nestabilita v Iraku spojené so vznikom Islamského štátu a ďalším 

rozložením vládnych štruktúr v Líbyi, ktorá minulý rok bola hlavným východiskovým miestom pre 

migrantov, výrazne prispeli k situácii, ktorá sa považuje za najhoršiu utečeneckú krízu od druhej 

svetovej vojny. 

S cieľom pomôcť Taliansku, ktoré znášalo hlavnú ťarchu migračnej vlny, agentúra Frontex nahradila 

svoje spoločné operácie Hermes a Aeneas, ktoré prebiehali od roku 2013, rozsiahlejšou operáciou – 

Triton, ktorá sa začala v novembri. V prvých dvoch mesiacoch spoločnej operácie Triton sa podarilo 

zachrániť 14 500 osôb v oblasti centrálneho Stredozemia vrátane 4 359 osôb za pomoci priamej účasti 

plavidiel a lietadiel spolufinancovaných agentúrou Frontex. 

Aj keď v roku 2014 agentúra Frontex pri pomoci členským štátom na vonkajších hraniciach čelila 

náročnej situácii v súvislosti s migráciou, v rámci svojich ďalších základných aktivít zaznamenala tiež 

mnohé úspechy. K úspechom, ktoré dosiahla v tomto roku, patrilo rozšírenie európskych tímov 

pohraničnej stráže a zavedenie systému Opera 2 s cieľom pomôcť riadeniu príslušníkov pohraničnej 

stráže a technických rezerv na nasadenie v operáciách agentúry Frontex. Agentúra Frontex a členské 

štáty pod záštitou Európskej komisie vypracovali tiež príručku systému Eurosur na zabezpečenie 

účinného zavedenia systému navrhnutého na umožnenie lepšej výmeny informácií o situácii 

na vonkajších hraniciach. Agentúra pracovala aj na viacerých dôležitých projektoch zameraných na 

vzdušné hranice: začala iniciatívu zameranú na vytvorenie novej siete analýzy rizík v súvislosti so 

vzdušnými hranicami hraníc (AB-RAN), ktorá bude zhromažďovať informácie o potenciálnych 

problémoch na letiskách a v priebehu roka agentúra Frontex koordinovala aj spoločnú operáciu VEGA 

Deti na deviatich letiskách zameranú na testovanie a hodnotenie návrhu príručky, ktorá má pomôcť 

pri odhaľovaní a ochrane ohrozených maloletých na vzdušných hraniciach. 

V Bruseli nová Komisia pod vedením predsedu Jeana-Clauda Junckera zdôraznila, že nová migračná 

politika patrí k prioritám v jej strategických usmerneniach. Predseda Juncker vymenoval Dimitrisa 

Avramopoulosa za nového komisára pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo, poukázal na jeho 

úlohu a na úlohu agentúry Frontex pri riešení problémov nelegálnej migrácie a cezhraničnej trestnej 

činnosti. 

V oblasti politiky v máji 2014 Európska rada a Európsky parlament prijali nariadenie o dozore na 

morských hraniciach, v ktorom sa ustanovujú pravidlá na monitorovanie vonkajších morských hraníc 

počas spoločných operácií koordinovaných agentúrou Frontex. Agentúra sa podieľala aj na príprave 

balíka predpisov o inteligentných hraniciach a schengenského hodnotiaceho mechanizmu. 

 

Významným míľnikom v roku 2014 bolo prijatie prvej výročnej správy konzultačného fóra. Odvtedy sa 

mnohé závery už realizovali alebo sa v súčasnosti realizujú. Hlavnou udalosťou v roku 2014 bolo 

vymenovanie nového výkonného riaditeľa v novembri: Fabrice Leggeri sa ujal funkcie výkonného 

riaditeľa po odchode pána Ilkka Laitinena, ktorý viedol agentúru Frontex od jej vzniku v roku 2006 do 

mája 2014. Od júna 2014 do decembra 2014 agentúru viedol Gil Arias ako dočasný výkonný riaditeľ, 

ktorého vynikajúca práca sa vysoko cení. 



 
 4 

 

Aktivity agentúry Frontex v súvislosti s rozvíjaním schopností príslušníkov európskej pohraničnej 

stráže zahŕňali spoločný magisterský program v oblasti strategického riadenia hraníc, ktorý úspešne 

obstál v spoločnom európskom hodnotení. Prvý magisterský kurz sa začne v septembri 2015. 

 

V roku 2015 sa uskutoční aj nezávislé vonkajšie hodnotenie aktivít agentúry Frontex, ktorá si v tomto 

roku pripomína 10. výročie svojho založenia. Tento dokument umožní agentúre Frontex a tvorcom 

politík EÚ posúdiť jej plány do budúcna. Keďže agentúra pokračuje v riešení mimoriadnych udalostí na 

hraniciach EÚ, musí hľadať aj strategické riešenia a plány do budúcnosti s cieľom vytvoriť flexibilnú 

štruktúru na ochranu európskych hraníc. 

Agentúra Frontex bude samozrejme naďalej zastávať svoju úlohu, treba však mať na pamäti, že 

nemôže vyriešiť všetky problémy na hraniciach, ktorým čelí Európa. Bude aj naďalej úzko 

spolupracovať s Komisiou, Parlamentom a členskými štátmi, ako aj s ostatnými agentúrami EÚ. Bude 

rozširovať svoju spoluprácu s tretími krajinami, najmä s krajinami tranzitu a pôvodu nelegálnej 

migrácie. Táto úloha si bude vyžadovať komplexný prístup všetkých relevantných aktérov. 

Chceli by sme sa poďakovať všetkým zamestnancom agentúry za ich ťažkú prácu a angažovanosť 

v roku 2014. Sme presvedčení, že v roku 2015 a v ďalších rokoch agentúra Frontex bude aj naďalej 

takým miestom, ktoré bude na svoj kolektív odborníkov v meniacom sa svete pôsobiť podnetne 

a motivovane. 

 

Oceňujeme vynikajúcu spoluprácu medzi zástupcami členských štátov v riadiacej rade, ako aj dôveru 

a partnerstvo medzi riadiacou radou agentúry a Európskou komisiou. 

 

V roku 2015 Európa oslavuje 30. výročie Schengenskej dohody, ktorá umožňuje občanom slobodne 

cestovať na väčšine územia Európskej únie bez toho, aby museli zastaviť na hraničnom priechode. 

V rámci tejto dohody sa tiež ustanovila spoločná zodpovednosť členských štátov chrániť vonkajšie 

hranice, kde agentúra Frontex bude naďalej zohrávať kľúčovú úlohu. 
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1. Úvod 
 

Programové vyhlásenie 

Agentúra Frontex podporuje, koordinuje 

a rozvíja riadenie európskych hraníc v súlade 

s Chartou základných práv EÚ a inými 

medzinárodnými záväzkami. Agentúra Frontex 

podporuje členské štáty *  (ČŠ) s cieľom 

dosiahnuť účinnú, vysokú a jednotnú úroveň 

ochrany hraníc. Agentúra Frontex koordinuje 

operačné opatrenia s cieľom spoločne 

reagovať na mimoriadne situácie na vonkajších 

hraniciach. Agentúra Frontex rozvíja kapacity 

na úrovni členských štátov a na európskej 

úrovni ako kombinované nástroje na riešenie 

problémov s migračnými tokmi a na boj proti 

závažnej organizovanej trestnej činnosti 

a terorizmu na vonkajších hraniciach. Agentúra 

Frontex je dôveryhodnou agentúrou pre 

riadenie európskych hraníc, ktorá slúži na 

posilnenie európskeho priestoru slobody, 

bezpečnosti a spravodlivosti tým, že 

podporuje členské štáty pri plnení ich úloh.  

 

Vízia 

Agentúra Frontex uplatňuje koncepciu 

integrovaného riadenia hraníc a podporuje 

kultúru európskych hraníc založenú na úplnom 

dodržiavaní, ochrane a podpore základných 

práv EÚ. Agentúra Frontex uplatňuje 

koncepciu integrovaného riadenia hraníc 

s vyváženým zameraním na účinnú kontrolu 

hraníc a boj proti závažnej trestnej činnosti. 

Agentúra efektívne využíva všetky prostriedky 

vrátane posilnenej spolupráce medzi 

agentúrami a spolupráce s tretími krajinami EÚ 

na plnenie svojho poslania. Agentúra Frontex 

úplným dodržiavaním a presadzovaním 

základných práv ako jej neoddeliteľnej súčasti 

podporuje kultúru európskej pohraničnej 

stráže. Osobitná pozornosť sa venuje právu na 

azyl a medzinárodnej ochrane a zásade non 

                                                           
* Pojem „členský štát“ zahŕňa členské štáty Európskej 
únie a krajiny pridružené k Schengenskému dohovoru. 

refoulement (zásade zákazu vrátenia alebo 

vyhostenia). Profesionálni zamestnanci a súbor 

operačných a administratívnych spôsobilostí 

agentúre Frontex umožňujú poskytovať 

Európskej únii pridanú hodnotu. 

 

Hodnoty 

Na základe rámca založenom na tímovej práci, 

ktorú umožňuje otvorená komunikácia, 

zamestnanci agentúry Frontex vytvárajú spolu 

hodnoty agentúry a riadia sa nimi v praxi. 

Svoje aktivity preto vykonávajú na vysokej 

profesionálnej úrovni. Humánnosť aktivít 

agentúry Frontex sa spája s podporovaním 

a dodržiavaním základných práv ako 

bezpodmienečnej a neoddeliteľnej súčasti 

efektívneho integrovaného riadenia hraníc, 

výsledkom ktorého je dôvera v agentúru 

Frontex.  

 

Účel správy 

Súhrnná správa agentúry Frontex za rok 2014 

vychádza z pracovného programu na rok 2014, 

jej cieľom však nie je poskytnúť správu 

o každom jednom stanovenom cieli. Čitateľovi 

poskytuje široký prehľad aktivít uskutočnených 

v roku 2014 a vyzdvihujú sa v nej ďalej 

jednotlivé operačné aktivity a úspechy. Tieto 

informácie sú potom doplnené všeobecnými 

finančnými informáciami a prílohami 

so zoznamom rozličných typov aktivít, 

porovnávacou analýzou spoločných operácií, 

ako aj súhrnnými informáciami o rozpočte 

a ľudských zdrojoch. Niektoré informácie sa 

v rámci kapitol opakujú so zámerom zdôrazniť 

užšie súvislosti. 

 



2. Vývoj situácie na politickej úrovni 
 

Rok 2014 sa niesol v znamení reakcie na 

rekordný počet ilegálnych prekročení hraníc, 

ktorý sa blížil k 280 000, čo je takmer 3-krát 

viac ako pred rokom. Nová Komisia v Bruseli 

pod vedením predsedu Jeana-Clauda Junckera 

zaradila riešenie migrácie k prioritám. 

Predseda Juncker vyzdvihol úlohu agentúry 

Frontex v súvislosti s pomocou, ktorú 

poskytuje na zvládnutie obrovskej vlny 

migrantov, a na jej úlohu v súvislosti 

s pomocou, ktorú poskytuje vnútroštátnym 

pátracím a záchranným orgánom s cieľom 

zabrániť tragédiám na mori. V prvej polovici 

roka Európska rada a Parlament prijali pravidlá 

dozoru nad vonkajšími morskými hranicami 

v kontexte operačnej spolupráce 

koordinovanej agentúrou Frontex. 

 

Nová komisia 

Predseda Juncker zaradil novú migračnú 

politiku k najvyšším prioritám v jeho 

strategických usmerneniach pre novú 

Európsku komisiu, ktorá sa ujala úradu 

v novembri. Vyzval k silnej spoločnej azylovej 

politike na pomoc ľuďom v núdzi a zároveň 

k ráznejšiemu konaniu v súvislosti 

s nekontrolovaným prílevom nelegálnych 

migrantov, najmä prostredníctvom lepšej 

spolupráce s tretími krajinami. 

Predseda Juncker takisto vyhlásil, že plánuje 

posilniť operačné kapacity agentúry Frontex 

zvýšením jej rozpočtu a umožnením vytvorenia 

väčších rezerv zdrojov z členských štátov. 

Týmto by sa podľa nového predsedu Komisie 

mala zlepšiť schopnosť agentúry rýchle nasadiť 

príslušníkov pohraničnej stráže a vybavenie do 

spoločných operácií koordinovaných 

agentúrou Frontex. 

Predseda Komisie vymenoval Dimitrisa 

Avramopoulosa za nového komisára 

pre migráciu, vnútorné záležitosti 

a občianstvo, poukázal na jeho úlohu v boji 

proti nelegálnej migrácii a cezhraničnej 

trestnej činnosti pri úplnom a dôslednom 

uplatňovaní spoločného európskeho 

azylového systému. Nový komisár 

spolupracuje s Federicou Mogherini, vysokou 

predstaviteľkou Únie pre zahraničné veci 

a podpredsedom Fransom Timmermansom 

v záležitostiach týkajúcich sa migračného 

portfólia, v súvisiacich záležitostiach týkajúcich 

sa bezpečnosti a v oblasti spolupráce s tretími 

krajinami. Po nástupe do funkcie komisár 

Avramopoulos vyzdvihol úlohu agentúry 

Frontex v súvislosti s pomocou, ktorú 

poskytuje na zvládnutie obrovského prílevu 

migrantov. 

 

Nariadenie o dozore nad morskými hranicami 

V máji 2014 Rada a Európsky parlament prijali 

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) č. 656/2014, ktorým sa stanovujú pravidlá 

dozoru nad vonkajšími morskými hranicami 

v kontexte operačnej spolupráce 

koordinovanej agentúrou Frontex. V nariadení, 

ktoré nahrádza rozhodnutie Rady 

2010/252/EÚ, ktoré bolo zrušené Súdnym 

dvorom Európskej únie, sú ustanovené 

pravidlá dozoru nad vonkajšími morskými 

hranicami počas spoločných operácií 

koordinovaných agentúrou Frontex vrátane 

odhaľovania, zaistenia a vylodenia osôb. 

Komisia prijala tiež osobitné pravidlá týkajúce 

sa pátrania a záchrany plavidiel a osôb na 

palube v neistej situácii. Nariadením sa 

posilňuje taký prístup k operačným aktivitám 

agentúry Frontex, v rámci ktorého sa 

zohľadňujú základné práva. 

V nariadení sa tiež vyžaduje, aby členský štát, 

ktorý je hostiteľským štátom operácie 

agentúry Frontex zohľadnil „všeobecnú 

situáciu v ... a) tejto tretej krajine“ vždy, keď 

spoločná operácia umožňuje vylodiť, vynútiť 

vstup, zadržať a odovzdať osoby do tretej 
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krajiny s osobitným dôrazom na dodržiavanie 

zásady zákazu vrátenia alebo vyhostenia. 

 

Balík predpisov o inteligentných hraniciach 

Prvé preskúmanie balíka predpisov 

o inteligentných hraniciach bolo ukončené 

vo februári 2014, počas ktorého Rada 

a Európsky parlament vyjadrili obavy 

v súvislosti s technickými a operačnými 

otázkami a s nákladmi, ktoré sa týkali najmä 

celkovej uskutočniteľnosti nových systémov, 

ktoré Komisia navrhla vo februári 2013, 

a niektorých jeho prvkov. 

Balík predpisov o inteligentných hraniciach je 

zameraný na využívanie nových technológií na 

zrýchlenie a zjednodušenie, ale aj na 

posilnenie hraničných kontrol osôb, ktoré 

prekračujú vonkajšie hranice EÚ. Tento „balík“ 

sú v podstate dva hlavné návrhy nariadení, 

ktoré Komisia predložila spoločne.  

Balík obsahuje návrh na vytvorenie systému 

vstup/výstup. V tejto potenciálnej databáze by 

sa viedli záznamy o čase a mieste vstupu 

a výstupu štátnych príslušníkov tretích krajín 

cestujúcich do EÚ. Nahradil by sa tiež súčasný 

manuálny systém pečiatkovania pasov na 

účely výpočtu dĺžky povoleného pobytu osoby 

zjednodušeným elektronickým systémom. 

Hraničná kontrola a imigračné orgány by tak 

mali tieto údaje k dispozícii. 

Druhou zložkou je program registrovaných 

cestujúcich, ktorý by umožnil pravidelným 

cestujúcim, ktorí nie sú občanmi EÚ, obísť dlhé 

rady v rámci pasovej kontroly pri príchode.  

Stanoveným cieľom balíka predpisov 

o inteligentných hraniciach je vytvoriť 

otvorenejšiu a bezpečnejšiu Európu 

využívajúcu moderné technológie. Pokrok 

v tejto záležitosti sa obmedzil na štúdie 

Európskej komisie a jednu štúdiu Európskeho 

parlamentu. 

Na účely ďalšieho posúdenia technických, 

organizačných a finančných dôsledkov rôznych 

možných spôsobov riešenia týchto záležitostí 

Komisia skúma možnosti zavedenia balíka 

predpisov o inteligentných hraniciach. Tento 

proces pozostáva z dvoch fáz zahŕňajúcich 

technickú štúdiu pod vedením Komisie 

zameranú na identifikáciu a posúdenie 

najvhodnejších a najsľubnejších možností 

a pilotný projekt, v rámci ktorého sa budú 

testovať vybrané riešenia. 

Uskutočnením pilotného projektu bola 

poverená Európska agentúra na prevádzkové 

riadenie rozsiahlych informačných systémov 

v priestore slobody, bezpečnosti 

a spravodlivosti (eu-LISA) s cieľom preveriť 

uskutočniteľnosť možností, ktoré boli 

identifikované v technickej štúdii a validovať 

vybrané koncepcie pre automatické aj 

manuálne hraničné kontroly.  

 

Vízové požiadavky 

Európsky parlament schválil 17. marca dohodu 

medzi EÚ a Azerbajdžanskou republikou 

o uľahčení udeľovania víz. Moldavsko bolo od 

28. apríla presunuté do zoznamu tretích krajín, 

ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od 

vízovej povinnosti. 

Európska komisia 1. apríla 2014 zverejnila dva 

nové návrhy nariadení. Jeden sa týka 

nariadenia o zavedení okružného víza a druhý 

sa týka nariadenia o vízovom kódexe Únie 

(vízový kódex). Cieľom oboch návrhov je 

zjednodušiť postupy pre osoby, ktoré chcú 

vstúpiť na územie EÚ na účely krátkodobého 

pobytu, a znížiť náklady na spracovanie 

pri zachovaní rovnakej úrovne bezpečnosti. 

 

Mechanizmus monitorovania po liberalizácii 

vízového režimu 

Agentúra Frontex pokračovala v poskytovaní 

podpory Európskej komisii pri monitorovaní 

vývoja v mnohých tretích krajinách po 

liberalizácii vízového režimu. V roku 2014 

Komisia prijala dve správy, v ktorých sa 
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konštatovalo, že Kolumbia a Peru spĺňajú 

kritériá na začatie rokovania o dohodách 

umožňujúcich ich občanom bezvízový vstup do 

schengenského priestoru. Rokovania s týmito 

krajinami sa môžu začať v prvom štvrťroku 

2015. 

 

Mechanizmus schengenského hodnotenia 

Balík opatrení v oblasti správy schengenského 

priestoru Európsky parlament a Rada prijali 

v októbri 2013. Obsahuje nariadenie 

o vytvorení hodnotiaceho a monitorovacieho 

mechanizmu na overenie uplatňovania 

schengenského acquis. Na základe týchto 

nových právnych predpisov sa od roku 2014 

realizovali niektoré ďalšie úlohy. 

Patria k nim dve analýzy rizík: jedna pre 

Európsku komisiu a členské štáty, ktorá bude 

obsahovať priority hodnotenia v nasledujúcom 

roku, a jedna pre Európsku komisiu 

obsahujúcu len priority vykonávania 

neohlásených kontrol (experti agentúry 

Frontex sa môžu zúčastňovať na hodnotiacich 

kontrolách). Agentúra bude aj naďalej 

prispievať k posilneniu odbornej prípravy 

v oblasti schengenského hodnotenia. 

 

Zahraniční bojovníci 

V roku 2014 čoraz väčšie obavy v členských 

štátoch vyvolával návrat ich občanov, ktorí sa 

zapojili do konfliktov v takých krajinách ako 

Sýria, Irak a Afganistan. Niektorí z nich sa 

vrátili zradikalizovaní do Európy, kde by mohli 

uskutočniť teroristické útoky. 

 

V súvislosti s rastúcou hrozbou Komisia 

predložila neformálne odporúčania týkajúce sa 

kontroly cestovných dokladov vrátane 

používania príslušných databáz na hraničných 

priechodoch. Odporučila tiež vylepšiť 

technickú infraštruktúru na hraničných 

priechodoch vrátane zvýšeného využívania 

čítačiek pasov, elektronických brán a v prípade 

potreby mobilných terminálov. Odporučila aj 

používanie vopred poskytovaných informácií 

o cestujúcich v súlade so smernicou 82/2004 

na umožnenie cielenejších kontrol 

prichádzajúcich letov. 

 

Na medzinárodnej úrovni Bezpečnostná rada 

OSN (BR OSN) prijala rezolúciu 2178, v ktorej 

sa od členských OSN vyžaduje, aby cestovanie 

do zahraničia na teroristické účely, ako aj 

financovanie a podporu takéhoto cestovania 

považovali za trestný čin. Viaceré členské štáty 

museli pred rezolúciou OSN aktualizovať svoje 

právne rámce, aby lepšie zohľadňovali 

problém zahraničných bojovníkov, iné sú 

v procese takejto aktualizácie alebo o nej 

uvažujú. 

 

Usmernenia Európskej rady pre priestor 

slobody, bezpečnosti a spravodlivosti 

Európska rada v dňoch 26. – 27. júna 2014 

vymedzila strategické usmernenia pre 

legislatívne a operačné plánovanie na 

nasledujúce roky v rámci priestoru slobody, 

bezpečnosti a spravodlivosti (PSBS). Novými 

prioritami je transpozícia, implementácia 

a konsolidácia právnych nástrojov a politických 

opatrení, ktoré boli stanovené 

v Štokholmskom programe na obdobie rokov 

2010 – 2014, ale aj zintenzívnenie spolupráce, 

posilnenie úlohy agentúr EÚ a skúmanie 

potenciálu nových technológií. 

Okrem toho v usmerneniach sa vyzýva 

k obnoveniu stratégie vnútornej bezpečnosti 

do polovice roku 2015 v rámci úsilia na 

podporu policajnej operačnej spolupráce a na 

prevenciu a boj proti závažnej organizovanej 

trestnej činnosti vrátane obchodovania 

s ľuďmi a pašovania ľudí, ako aj na prevenciu 

a boj proti korupcii. Okrem toho Rada 

vo svojich záveroch z decembra 2014 

týkajúcich sa obnovenej stratégie vnútornej 

bezpečnosti vyzýva k modernizácii koncepcie 

integrovaného riadenia hraníc. 

Stratégia vnútornej bezpečnosti predstavuje 

spoločné chápanie hrozieb, ktorým EÚ čelí 

a jej záväzok využiť všetky prostriedky 



 
 10 

a znalosti na spoločný boj proti nim. 

Predstavuje spoločný program opatrení pre 

členské štáty, inštitúcie a agentúry EÚ. 

V rámci verejnej konzultácie Komisie agentúra 

Frontex prispela k procesu revízie stratégie 

vnútornej bezpečnosti. Agentúra Frontex 

pripravila s ostatnými agentúrami pre oblasť 

spravodlivosti a vnútorných záležitostí (SVV) 

dokument „Priority v sieti agentúr SVV v roku 

2015“, aby ako hlavní operační aktéri mohli 

poskytnúť svoj príspevok k novým 

usmerneniam.  

 

Viacročný finančný rámec na roky 2014 –

 2020 

Vo viacročnom finančnom rámci (MFF), ktorý 

navrhla Európska komisia a schválili Rada 

a Parlament, sú stanovené maximálne ročné 

sumy, ktoré EÚ môže vynaložiť v jednotlivých 

politických oblastiach v období rokov 2014 až 

2020. V oblasti vnútorných záležitostí EÚ 

zaviedla dva nové fondy: Fond pre azyl, 

migráciu a integráciu (3,869 mld. EUR) a Fond 

pre vnútornú bezpečnosť (ISF) 

(4,648 mld. EUR). 

Každý členský štát musí predložiť svoj národný 

program s vysvetlením, ako plánuje prideľovať 

finančné prostriedky. Podľa nariadenia 

o Fonde pre vnútornú bezpečnosť – hranice 

a víza, agentúra Frontex musí konzultovať 

s Komisiou o obsahu návrhov národných 

programov a najmä o aktivitách financovaných 

v rámci operačnej podpory. V roku 2014 

agentúra Frontex poskytla príspevky na 

konzultačný proces o národných programoch 

10 členských štátov, ktoré v roku 2014 

predložili svoje návrhy Komisii. 

 

Spolupráca s tretími krajinami, agentúrami 

EÚ a medzinárodnými organizáciami 

Vo februári 2014 agentúra Frontex dohodla 

plán spolupráce s príslušnými orgánmi 

v Turecku. Tento plán obsahuje konkrétne 

opatrenia, ktoré sa budú realizovať 

v nasledujúcich rokoch a ktoré pokrývajú celý 

rad aktivít s dôrazom na analýzu rizík, výmenu 

informácií, vzdelávanie a spoločné operácie. 

Agentúra Frontex dohodla rovnaký plán 

spolupráce s Azerbajdžanom v apríli 

a s Moldavskom v decembri 2014. 

 

V roku 2014 agentúra Frontex venovala 

osobitnú pozornosť krajinám, ktoré susedia so 

Stredozemným morom, najmä vzhľadom na 

humanitárne aspekty nelegálnej migrácie 

pozdĺž námorných trás. Na základe mandátov 

od riadiacej rady na uzavretie pracovných 

dohôd, agentúra vynaložila ďalšie úsilie na 

obnovenie rokovaní s orgánmi v Egypte, 

Maroku, Senegale a Tunisku. 

 

Agentúra Frontex sa podieľa na iniciatívach 

pod vedením Európskej komisie v rámci 

dialógu EÚ o migrácii, mobilite a bezpečnosti, 

najmä s Tuniskom a Marokom, a tak 

ustanovuje a udržiava priame kontakty 

s príslušnými orgánmi týchto krajín. 

V partnerstvách v oblasti mobility 

podpísaných s Marokom a Tuniskom sú 

stanovené politické ciele a v rámci nich sa 

poskytuje celý rad iniciatív zameraných na 

efektívne riadenie migrácie vrátane aspektov 

týkajúcich sa hraníc a bezpečnosti.  

 

Od marca 2014 sa agentúra Frontex zapojila 

s Európskym podporným úradom pre azyl 

(EASO) do projektu technickej pomoci 

zameraného na oboznámenie Tuniska 

a Maroka s prácou oboch agentúr v rámci 

medziregionálneho projektu „Podpora účasti 

krajín Európskej politiky susedských vzťahov na 

práci agentúr EÚ“. Aktivity v rámci tohto 

projektu sú zamerané na poskytnutie prehľadu 

o normách EÚ a výmene osvedčených 

postupov v súvislosti s migráciou a riadením 

hraníc. 

 

Spolupráca v oblasti analýzy rizík na 

regionálnej úrovni medzi agentúrou Frontex 

a partnermi z tretích krajín sa ukázala ako 
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veľmi efektívna, najmä v rámci siete 

pre analýzu rizík v oblasti západného Balkánu 

(WB-RAN), kde sa uskutočnili prvé kroky na 

zapojenie hraničnej polície Kosova* so 

súhlasom skupiny v rámci siete. Sieť pre 

analýzu rizík v súvislosti s vonkajšími hranicami 

(EB-RAN) s Bieloruskom, Ukrajinou 

a Moldavskom bola konsolidovaná a poskytuje 

neustále analytické produkty vysokej kvality. 

(Na spodnej/bočnej strane: Týmto označením 

nie sú dotknuté pozície v otázke štatútu tejto 

krajiny, pričom označenie je v súlade 

s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN 1244 

a stanoviskom Medzinárodného súdneho 

dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova. 

 

Konkrétne výsledky sa dosiahli v rámci 

spravodajských služieb Afriky a agentúry 

Frontex (AFIC). Praktická spolupráca 

a spoločné úsilie medzi agentúrou a expertmi 

z väčšiny západoafrických krajín v roku 2014 

pokračovali a následne bola uverejnená tretia 

výročná správa AFIC o analýze rizík.  

 

Na zlepšenie spolupráce s krajinami pôvodu 

a tranzitnými krajinami na africký kontinent, 

agentúra Frontex deklarovala svoju 

pripravenosť podporiť rabatský a chartúmsky 

proces, pokiaľ ide o aktivity, ktoré patria do jej 

pôsobnosti. Zapojenie krajín východnej Afriky 

a Afrického rohu do rámca AFIC by mohol 

predstavovať dobrý spôsob postupného 

zapájania krajín v regióne.  

 

V októbri 2014 agentúra Frontex usporiadala 

22. medzinárodnú konferenciu hraničnej 

polície (IBPC), na ktorej sa zúčastnil celý rad 

zástupcov medzinárodnej pohraničnej stráže 

na najvyššej úrovni. V rámci konferencie IBPC, 

ktorú agentúra Frontex usporiadala už 

druhýkrát, orgány pohraničnej stráže z celého 

sveta majú možnosť vymeniť si poznatky 

a skúsenosti týkajúce sa rôznych tém v oblasti 

riadenia hraníc a bezpečnosti. 

 

V rámci uplatňovania rámca systému Eurosur 

zameraného na zlepšenie informácii o situácii 

na vonkajších hraniciach EÚ a na zvýšenie 

schopnosti reakcie hraničných orgánov 

agentúra Frontex úzko spolupracovala 

s ostatnými európskymi agentúrami. Európska 

agentúra pre kontrolu rybného hospodárstva 

(EFCA) preto súhlasila s tým, že poskytne 

agentúre Frontex údaje o systéme 

monitorovania plavidiel (VMS), zatiaľ čo 

Satelitné stredisko EÚ (SatCen) bude 

poskytovať služby a informačné produkty 

založené na analýze satelitných snímok 

prispôsobených potrebám agentúry Frontex na 

ochranu hraníc. 

 

Agentúra Frontex a Europol sa dohodli na texte 

novej pracovnej dohody, ktorá by umožňovala 

prenos osobných údajov a výmenu informácií 

v rámci spolupráce medzi orgánmi podľa 

článku 14 nariadenia o agentúre Frontex. 

 

V roku 2014 agentúra Frontex prispela 

k projektu monitorovania núteného návratu 

(FReM), ktorý uskutočnilo Medzinárodné 

centrum pre rozvoj migračnej politiky (ICMPD). 

Spolu s ôsmimi členskými štátmi dve 

organizácie pripravili „Rámec pre európsku 

rezervu monitorovacích pracovníkov v prípade 

núteného návratu (EPFRM)“ a „Usmernenia 

a monitorovacie nástroje“.  

 

Agentúra Frontex spolupracovala s Európskym 

podporným úradom pre azyl (EASO) a Úradom 

vysokého komisára OSN pre utečencov 

(UNHCR) na zavedení ukazovateľov ochrany 

v operačných plánoch pre spoločné operácie 

a na vývoji vzdelávacieho modulu týkajúceho 

sa medzinárodného práva a základných práv 

osobitne navrhnutých pre príslušníkov 

pohraničnej stráže. Úrad EASO a agentúra 

Frontex začali tiež študijné návštevy a diskusie 

na prípravu zavedenia efektívneho 

referenčného mechanizmu na vonkajších 

hraniciach EÚ pre migrantov hľadajúcich 

ochranu v Európe.  

 

Spolupráca s Európskou službou pre vonkajšiu 

činnosť (ESVČ) nadobudla novú podobu 

odsúhlasením pracovnej dohody riadiacou 

radou agentúry Frontex. V rámci dohody 
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agentúra Frontex a operácie krízového 

riadenia (CMO) pod vedením EÚ budú 

spolupracovať v civilných misiách spoločnej 

bezpečnostnej a obrannej politiky a vymieňať 

si informácie na účely situačnej informovanosti 

a analýzy rizík. Takisto sa dohodli 

na spoločnom budovaní kapacít v tretích 

krajinách, najmä prostredníctvom projektov 

technickej pomoci financovaných EÚ. 

 

Na operačnej úrovni agentúra Frontex 

pokračovala vo svojej práci v rámci politického 

cyklu EÚ na obdobie rokov 2014 – 2017 

a európskej multidisciplinárnej platformy proti 

hrozbám trestnej činnosti (EMPACT), ktorá 

zahŕňala aj boj proti napomáhaniu nelegálnej 

migrácii a obchodovaniu s ľuďmi. Agentúra 

k svojim prioritám zaradila aj pašovanie 

strelných zbraní a sústredila svoje úsilie na 

západobalkánske a východné vonkajšie 

hranice. Agentúra Frontex sa podieľala na 

operácii Archimedes pod vedením Europolu, 

praktickom cvičení plánovanom na rozloženie 

najobávanejších zločineckých sietí v Európe. 

Agentúra sa oboznámila s operačnými 

výsledkami z vybraných prebiehajúcich 

spoločných operácií s Europolom a členskými 

štátmi a prispievala k iným prioritným 

oblastiam, ako napr. boj proti majetkovej 

trestnej činnosti, pašovaniu tovaru 

podliehajúceho spotrebnej dani, obchodovaniu 

s drogami. 

 

Agentúra Frontex úspešne realizovala novú 

aktivitu v rámci Európskej siete hliadok (EPN) 

prispôsobenú platforme EMPACT: pracovné 

návštevy na miestach debrífingov 

na hraniciach. 

Táto aktivita bola súčasťou výmeny personálu 

EPN a umožňuje vytváranie sietí, výmenu 

poznatkov a osvedčených postupov medzi 

príslušnými členskými štátmi EÚ. Zameraná 

bola na vedúcich tímov koordinujúcich prácu 

debrífingových tímov v spoločných námorných 

operáciách agentúry Frontex. Vymenovaný(-í) 

vedúci tímu z jedného hostiteľského ČŠ mal(-i) 

možnosť vykonať pracovnú návštevu (ktorá 

trvala približne jeden týždeň) na miestach 

debrífingov v námorných operáciách, ktoré sa 

konali v inom hosťujúcom ČŠ. Vedúci skupiny 

bol začlenený do každodenných povinností, 

ktoré sa týkali koordinácie debrífingových 

aktivít, a pracoval pod dohľadom a vedením 

vedúceho miestneho tímu. Niektoré návštevy 

boli rozšírené o školenie, ktoré sa týkalo sa 

techník debrífingu pre návštevníkov aj 

miestnych pracovníkov agentúry a ktoré bolo 

organizované agentúrou Frontex.  

Uskutočnilo sa šesť vzájomných návštev 

vedúcich tímov z hostiteľských ČŠ (Španielsko, 

Grécko, Taliansko). Dve návštevy španielskeho 

a gréckeho vedúceho tímu v Taliansku sa 

uskutočnili v čase konania Dní spoločných akcií 

platformy EMPACT.  

 

V roku 2014 agentúra Frontex realizovala aj 

svoj prvý spoločný projekt s Interpolom na 

zlúčenie referenčnej príručky agentúry Frontex 

s Dial-Doc platformou Interpolu. Tento projekt 

je zameraný na technológiu, ktorá 

príslušníkom pohraničnej stráže uľahčuje 

skontrolovať, či je cestovný doklad falšovaný 

porovnaním so zobrazeniami falzifikátov 

dokladov. 

Agentúra Frontex a agentúra eu-LISA podpísali 

pracovnú dohodu a uzavreli plán spolupráce 

na rok 2014. Pozostáva zo štyroch rôznych 

aktivít: výskum a vývoj, odborná príprava, 

analýza rizík a administratívne záležitosti. 
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3. Vývoj situácie na úrovni agentúry 
 

Rok 2014 bol rokom zmien vo vedení agentúry 

Frontex a priniesol nové výzvy s rekordným 

množstvom nelegálnych migrantov, ktorí 

prekročili hranice EÚ. 

Prvý výkonný riaditeľ agentúry Frontex Ilkka 

Laitinen odstúpil po deviatich rokoch vo 

funkcii. Dočasne sa tejto funkcie ujal zástupca 

výkonného riaditeľa Gil Arias. V novembri 

2009 sa po zvolení riadiacou radou agentúry 

Frontex výkonným riaditeľom agentúry stal 

Fabrice Leggeri. Fabrice Leggeri sa oficiálne 

ujal funkcie v polovici januára 2015 a Gil Arias 

sa vrátil na svoju predchádzajúcu pozíciu 

zástupcu výkonného riaditeľa. 

V roku 2014 operačné schopnosti agentúry 

Frontex a príslušníkov európskej pohraničnej 

stráže boli podrobené skúške v súvislosti 

s najvyšším počtom nelegálnych prekročení 

hraníc od založenia agentúry Frontex, ktorá 

pred ôsmimi rokmi začala zbierať údaje. 

V priebehu roku bolo odhalených 280 000 

takýchto prekročení, čo bol dvojnásobok 

predchádzajúceho rekordného počtu v roku 

2011, ktorý bol rokom Arabskej jari. 

Pokračujúci konflikt v Sýrii, ako aj neefektívna 

vláda v Líbyi, ktorá je hlavným východiskovým 

bodom pre migrantov v roku 2014, významne 

prispeli k najhoršej utečeneckej kríze od 

druhej svetovej vojny.  

Hlavný nápor v dôsledku prílevu migrantov sa 

sústredil na námorn hranice Európskej únie. 

V roku 2014 bolo počas spoločných 

námorných operácií odhalených takmer 

218 000 migrantov alebo okolo 600 za deň 

v porovnaní s menej ako 54 000 v roku 2013. 

Najväčší migračný tlak sa prejavil v centrálnom 

Stredozemí s približne 170 000 migrantmi, 

ktorí dorazili do Talianska. Štátni príslušníci 

Sýrie a Eritrey tvorili dve najväčšie skupiny 

prichádzajúce z Líbye, po nich nasledovali 

štátni príslušníci subsaharských krajín. Situácia 

v de facto nefungujúcom štáte v Líbyi, kde 

prakticky neexistuje presadzovanie práva, 

vytvorila priaznivé podmienky na rozmach sietí 

prevádzačov a ich beztrestné konanie. 

V námorných operáciách bolo zadržaných 

1 086 podozrivých prevádzačov, čo je trikrát 

viac než v predchádzajúcom roku. Výrazný 

nárast prekročení na námorných hraniciach 

viedol tiež k mnohým smrteľným prípadom 

v dôsledku preťažených plavidiel, ktoré boli 

často nespôsobilé plavby. V roku 2014 bolo 

v rámci všetkých spoločných operácií 

v centrálnom Stredozemí koordinovaných 

agentúrou Frontex pri pátracích a záchranných 

operáciách zachránených viac než 173 500 

migrantov, čo je 4,5-krát viac než v roku 2013. 

 

Zvýšená operačná aktivita v centrálnom 

Stredozemí 

Na pomoc Taliansku s rastúcou vlnou 

migrantov agentúra Frontex začala začiatkom 

novembra spoločnú operáciu Triton po prijatí 

dodatočných rozpočtových prostriedkov 

z Európskej komisie. SO Triton sa začala za 

účasti 18 členských štátov a nahradila dve iné 

operácie vykonávané v Taliansku od roku 

2013: SO Hermes a SO Aeneas. Tak ako 

v predchádzajúcich dvoch operáciách 

v Taliansku je SO Triton zameraná na zlepšenie 

hraničného dozoru a kontroly hraníc 

prostredníctvom spoločných hliadok 

s prostriedkami, ktoré poskytli členské štáty. 

Jej operačná oblasť zahŕňa teritoriálne vody 

Talianska a Malty, ako aj časti oblastí pátrania 

a záchrany (SAR) oboch štátov. 

Aj keď hlavným cieľom SO Triton je podporiť 

talianske orgány na vonkajších námorných 

hraniciach, v rámci operácie sa poskytujú 
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taktiež dodatočné kapacity na pátranie 

a záchranu v centrálnom Stredozemí, keďže 

vďaka prostriedkom nasadeným v operáciách 

sa bežne pozastavia všetky aktivity 

pohraničnej kontroly zamerané na reakciu na 

žiadosti koordinačného strediska pátrania 

a záchrany (MRCC) o pomoc v prípade 

núdzových volaní o pomoc.  

V novembri a decembri, v prvých dvoch 

mesiacoch pôsobenia SO Triton, v rámci 

operácií SAR bolo zachránených 14 500 osôb 

vrátane okolo 4 350 zachránených s priamou 

účasťou plavidiel a lietadiel 

spolufinancovaných agentúrou Frontex.  

 

Veľké obchodné lode využívané na pašovanie 

ľudí 

V druhej polovici roka 2014 agentúra Frontex 

začala pozorovať v centrálnej a východnej časti 

Stredozemia nárast počtu veľkých obchodných 

lodí, ktoré sa využívali na pašovanie ľudí. Tieto 

nákladné lode boli zvyčajne vyradené lode, 

ktoré prevádzači kúpili na šrotoviskách. 

Vyplávali z tureckého pobrežia a smerovali do 

Talianska. Keď sa blížili k Taliansku, migranti 

v strede mora uskutočnili zväčša satelitným 

telefónom núdzové volanie. Agentúra Frontex 

uskutočnila niektoré konkrétne zamerané 

operačné opatrenia s cieľom riešiť túto novú 

metódu pašovania ľudí. 

 

Cezhraničná trestná činnosť 

Okrem odhalenia pašovania migrantov pri 

námorných operáciách, ktoré koordinovala 

agentúra Frontex, boli odhalené ďalšie typy 

trestných činov vrátane obchodovania 

s drogami. Následne bolo zatknutých 344 

podozrivých pašerákov drog v súvislosti 

s pašovaním približne 43 ton hašiša v hodnote 

viac než 65 mil. EUR a 35 kg kokaínu v hodnote 

2 miliónov EUR. Väčšina drog bola zachytená 

v oblasti západného a centrálneho 

Stredozemia.  

 

Rezerva tímov európskej pohraničnej stráže 

a technického vybavenia 

Na preverenie pripravenosti agentúry Frontex 

a členských štátov a efektívnosti ich operácií, 

agentúra Frontex uskutočnila v novembri 

a decembri svoje každoročné cvičenie rýchleho 

zásahu REX 2014 v Chorvátsku na hraniciach 

s Bosnou a Hercegovinou a Čiernou Horou. Na 

cvičení, na ktorom bolo nasadených dovedna 

37 prizvaných príslušníkov, dvaja pozorovatelia 

a rozličné technické vybavenie pre operačnú 

oblasť, sa zúčastnilo sedemnásť členských 

štátov a dve tretie krajiny. 

V záujme optimalizovania využívania zdrojov 

cvičenie samotné predstavovalo skutočnú 

operačnú aktivitu určenú na posilnenie 

operačnej kapacity chorvátskej pohraničnej 

stráže na jej úseku vonkajších hraníc EÚ. 

Prizvaní príslušníci boli nasadení na minimálnu 

dobu v súlade s „rýchlym“ mechanizmom 

a vykonávali skutočné úlohy súvisiace 

s riadením hraníc spolu s chorvátskymi 

kolegami. 

Začiatkom roka 2014 bolo v rezerve tímov 

EBGT približne 2 500 prizvaných príslušníkov 

tímov EBGT a do konca roka tento počet 

stúpol na približne 3 400 prizvaných 

príslušníkov zodpovedajúcich aspoň jednému 

z 13 profilov EBGT. Riadiaca rada agentúry 

Frontex stanovila minimálny počet prizvaných 

príslušníkov na 1 850, počet účastníkov 

rezervy EBGT teraz výrazne prekračuje 

operačné požiadavky, a preto prioritou je 

kvalita účastníkov rezervy. Úsilie sa preto 

sústredilo na zabezpečenie, aby v rezerve bol 

po celý čas k dispozícii primeraný počet 

z každého jednotlivého profilu. Súčasných 13 

profilov pohraničnej stráže začala agentúra 

skúmať a revidovať v roku 2014. 

Práce na rezerve technického vybavenia sa 

sústredili na realizáciu pilotného projektu na 
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obstaranie služieb hraničného dozoru, ako aj 

na zlepšenie monitorovania a postupov hlásení 

týkajúcich sa celkového minimálneho 

množstva technického vybavenia (OMNTE).  

 

Opera 2 

Agentúra Frontex pracovala na zlepšení 

systému riadenia operačných zdrojov Opera, 

čo je špeciálne vyvinutá softvérová aplikácia, 

ktorú používajú zamestnanci agentúry Frontex 

a členské štáty na riadenie rezerv tímov EBGT 

a technického vybavenia, ako aj na nasadenie 

zdrojov takmer vo všetkých typoch operačných 

aktivít agentúry Frontex.  

Zlepšenia zavedené v systéme Opera 2 

umožnia agentúre Frontex presne riadiť 

rezervy a nasadenie zdrojov a pripravovať tiež 

presné a úplne aktuálne správy. Flexibilita 

aplikácie sa zvýšila a v súčasnosti umožňuje 

monitorovanie oveľa väčšieho množstva 

zdrojov. Nová verzia aplikácie je okrem toho 

zameraná najmä na zlepšovanie kvality 

a presnosti údajov týkajúcich sa využívania 

ľudských a technických zdrojov, monitorovania 

množstiev v rezervách a zaznamenávania ich 

používania v koordinovaných aktivitách 

agentúry Frontex. Systém Opera 2 má byť 

sprístupnený na použitie v operačných 

aktivitách agentúry Frontex v marci 2015. 

 

Sieť analýzy rizík v súvislosti so vzdušnými 

hranicami 

Agentúra Frontex spustila iniciatívu zameranú 

na vytvorenie novej siete analýzy rizík 

v súvislosti so vzdušnými hranicami (AB-RAN). 

Znamená to vytvorenie komunity na analýzu 

rizík, ako aj štandardizovanú a štruktúrovanú 

výmenu informácií relevantnú pre vzdušné 

hranice. Takáto komunita a výmena informácií 

budú viesť k lepším poznatkom o situácii 

o javoch vyskytujúcich sa na vonkajších 

vzdušných hraniciach EÚ a povedú k lepšej 

analýze rizík založenej na plánovaní a realizácii 

operačných aktivít na vzdušných hraniciach. 

Prínosom siete v krátkodobom horizonte bude 

vytvorenie pevného základu na umožnenie 

spoločného chápania cieľov, možností, ako aj 

obmedzení výmeny informácií.  

 

Eurosur 

December 2014 bol dôležitým termínom pre 

všetky členské štáty na zapojenie 

do Európskeho systému hraničného dozoru 

(Eurosur). Systém zavádza spoločnú platformu 

pre orgány členských štátov na vzájomnú 

výmenu informácií a na výmenu informácií 

s agentúrou Frontex na zlepšenie situačnej 

informovanosti o vonkajších hraniciach 

členských štátov a na zvýšenie reakčnej 

spôsobilosti v oblasti hraničnej kontroly. 

Agentúra Frontex a členské štáty pod záštitou 

Komisie vypracovali príručku systému Eurosur 

s cieľom zabezpečiť účinné a harmonizované 

uplatňovanie systému na úrovni EÚ. V príručke 

je definované postavenie a úlohy agentúry 

Frontex a národných koordinačných centier 

(NCC), ktoré koordinujú a vymieňajú 

informácie medzi všetkými orgánmi so 

zodpovednosťou za dozor na vonkajších 

pozemných a morských hraniciach na 

vnútroštátnej úrovni, ako aj s inými národnými 

koordinačnými centrami a agentúrou Frontex.  

V príručke sa poskytujú usmernenia 

k schopnosti reakcie, technické a operačné 

usmernenia, odporúčania a osvedčené 

postupy na vykonávanie a riadenie systému 

Eurosur. V dokumente sa tiež rozoberá obsah 

a forma vnútroštátnych a európskych 

situačných prehľadov, ktoré poskytujú celkový 

prehľad situácie na vonkajších hraniciach na 

základe informácií získaných od národných 

koordinačných centier a agentúry Frontex. 

Napokon, tento dokument zahŕňa aj spoločný 

súbor predhraničných spravodajských 

informácií, ktorý sa týka informácií 

a spravodajských informácií z oblastí mimo 

vonkajších hraníc EÚ, najmä z tranzitných 

krajín a krajín, ktoré sú miestami odchodu 

nelegálnych migrantov. 
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V súlade s nariadením Eurosur agentúra 

Frontex vypracovala metodiku na priradenie 

úrovne vplyvu na úsekoch vonkajších hraníc 

členských štátov.  

Agentúra Frontex vyhotovila aj katalóg 

produktov a služieb analytickej vrstvy (ALPS), 

v ktorom sú uvedené opísané a definované 

analytické správy a služby, ktoré majú 

spoločne využívať národné koordinačné centrá 

(NCC) a agentúra Frontex v rámci analytickej 

vrstvy systému EUROSUR.  

 

Kompatibilný operačný obraz agentúry 

Frontex (FCOI) 

Agentúra Frontex pokračovala v testovaní FCOI 

v rámci prebiehajúcich spoločných námorných 

operácií v roku 2014 za použitia infraštruktúry 

hostiteľského členského štátu, 

vzdušných/morských/pozemných technických 

zariadení zúčastnených ČŠ nasadených 

v spoločných operáciách. Organizovali sa aj 

viaceré špeciálne pracovné semináre na účely 

testovania bezpečného prenosu filmových 

záberov v reálnom čase cez siete 3G/4G.  

Hlavnou myšlienkou FCOI je zabezpečiť 

bezpečný prenos operačných údajov 

z technických zariadení nasadených 

v spoločných operáciách do koordinačných 

centier (LCC/RCC/ICC) v hostiteľskom ČŠ 

a agentúre Frontex v reálnom alebo takmer 

v reálnom čase. 

 

Služby agentúry Frontex v oblasti syntézy 

V roku 2014 agentúra Frontex postupne 

poskytovala prvé operačné služby 

prostredníctvom služby agentúry Frontex 

v oblasti syntézy (FFS). Služby FFS poskytovali 

aktualizovaný situačný prehľad, ktorý bol 

takmer v reálnom čase, vrátane informačných 

služieb, ako napríklad služby na odhaľovanie 

plavidiel na základe satelitných snímok, ktoré 

umožňovali lokalizáciu malých lodí na mori.  

Hlavným cieľom týchto služieb je posilniť 

schopnosti reakcie a núdzovej reakcie 

vnútroštátnych pohraničných orgánov na ich 

vonkajších hraniciach. Vzhľadom na charakter 

migrácie v Stredozemnom mori životy 

migrantov sú často ohrozené a z praktických 

príkladov vyplýva, že služby FFS poskytujú 

významnú pridanú hodnotu poskytovaním 

včasných informácií orgánom ČŠ, ktoré 

umožnili efektívnejšie záchranné operácie 

a záchranu životov.  

 

Spoločné návratové operácie (JRO) 

V roku 2014 agentúra Frontex pokračovala 

v testovaní tzv. zberných spoločných 

návratových operácií, keď tretia krajina 

organizuje charterový let s cieľom odviezť 

svojich štátnych príslušníkov nachádzajúcich sa 

na území EÚ za pomoci vlastných 

vnútroštátnych príslušníkov eskorty. Dovedna 

sa uskutočnili štyri zberné spoločné návratové 

operácie, dve do Albánska a dve do Gruzínska. 

Na účely organizovania takýchto návratových 

letov je potrebné s normami EÚ harmonizovať 

profesionálne normy a postupy eskorty tretích 

krajín. Na tento účel agentúra Frontex 

pripravila „Usmernenie pre letecké zberné 

spoločné návratové operácie koordinované 

agentúrou Frontex" a organizovala školenia 

pre albánskych a gruzínskych príslušníkov 

eskorty a vedúcich eskorty s cieľom zabezpečiť 

harmonizovanú úroveň školení a spoločné 

normy na ochranu a podporu základných práv. 

Na tieto operácie sa vzťahujú určité 

podmienky vrátane povinnosti mať 

nezávislého monitorovacieho pracovníka na 

palube. Ukázalo sa, že zberné spoločné 

návratové operácie sú efektívne a pomáhajú 

znížiť náklady na návrat migrantov do ich 

krajiny pôvodu. 

 

Alexis 2014 

Spoločná operácia Alexis 2014 bola zameraná 

na posilnenie operačných kapacít letísk EÚ 

riešením špecifických potrieb a zraniteľných 

miest na medzinárodných letiskách. Realizovali 
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sa dve operácie Alexis s rôznym rozsahom 

a cieľom. 

Operačným cieľom spoločnej operácie Alexis I 

2014 bolo posilniť spôsobilosti príslušníkov 

pohraničnej stráže na letiskách v EÚ v oblasti 

odhaľovania a reakcie na kriminálne aktivity, 

ku ktorým dochádza v tranzitných priestoroch 

schengenských a mimo schengenských 

letiskách vrátane letísk v tretích krajinách. 

Operačným cieľom druhej spoločnej operácie 

Alexis 2014 bolo posilniť odbornosť 

príslušníkov pohraničnej stráže v rámci 

pasovej kontroly na letiskách pri skúmaní 

dokladov a zaviesť tiež kontroly na bránach pri 

príchode a odchode. 

Spoločná operácia Alexis 2014 prebiehala 

dovedna na 33 letiskách za účasti 24 členských 

štátov a 6 tretích krajín. Nasadených bolo 

75 príslušníkov vrátane experta z Interpolu. 

V rámci tejto operácie agentúra Frontex 

zorganizovala špecializované školenia týkajúce 

sa dokladov, ktoré realizovalo 5 expertných 

školiacich tímov pre oblasť dokladov na 

štyroch letiskách EÚ pre miestnych 

zamestnancov a prizvaných príslušníkov. 

 

Príspevok k produktom analýzy rizík 

Členovia Konzultačného fóra a iné 

mimovládne organizácie (MVO) prítomné 

v krajinách pôvodu/odchodu/cieľa nelegálnej 

migrácie poskytovali agentúre Frontex 

informácie o situácii na mieste vrátane 

profilov migrantov. Napríklad niektoré 

organizácie poskytovali informácie 

k produktom analýzy rizík, podieľali sa na 

akciách v oblasti analýzy rizík, ako napr. 

taktické porady, kde sa prezentovali 

informácie o situácii v krajinách pôvodu 

a tranzitu migrantov. Poskytovali podporu aj 

oddeleniu analýzy rizík pri príprave niektorých 

týždenných operačných brífingov. 

 

Video o základných právach 

Na podporu zabezpečenia súčasti operačných 

brífingov zahŕňajúcej základné práva úradníčka 

pre základné práva agentúry Frontex v roku 

2014 pripravila 5-minútové video 

o zabezpečení hlavných základných práv, ktoré 

majú konkrétny praktický význam pre prácu 

príslušníkov pohraničnej stráže. Krátke video 

je teraz súčasťou brífingového balíka 

a pravidelne sa premieta počas operačných 

brífingov.  

 

Nový proces prípravy mesačných analýz, 

výstupy a klienti  

Agentúra Frontex ustanovila nový proces 

prípravy mesačných analýz v reakcii na rastúci 

záujem o aktuálne informácie o situácii 

a analýzu všeobecnej situácii na hraniciach EÚ 

a konkrétnych problematických miest. Na 

riadenie procesu, ktorý poskytuje tri odlišné 

analytické produkty, ktoré majú odlišný obsah, 

počnúc zameraním na prehľad údajov až po 

analytický výklad a výhľad, bola zriadená 

analytická komisia zložená z vedúcich 

analytikov. Nové produkty sú distribuované 

partnerom agentúry Frontex v ČŠ, ako aj fóram 

na vysokej úrovni, ako napr. strategický výbor 

pre prisťahovalectvo, hranice a azyl (SCIFA) 

a zasadnutia pracovných skupín Rady. 

 

Monitorovanie sociálnych médií 

Vzhľadom na rastúci význam internetových 

služieb ako Facebook a Twitter, tím agentúry 

Frontex na monitorovanie médií spustil 

aktivity monitorovania sociálnych médií. 

Modernizácia a rozširovanie produktov 

monitorovania médií sa začali pridaním 

obsahu získaného z platforiem sociálnych 

médií do denného spravodajcu, interných 

výstrah a odpovedí na rôzne žiadosti 

o informácie z médií. Hlavným cieľom je zvýšiť 

informovanosť o tom, čo sa hovorí na 

sociálnych médiách o inštitucionálnych 
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aktivitách a operáciách agentúry Frontex, ako 

aj o internetových diskusiách o nelegálnej 

migrácii a záležitostiach týkajúcich sa riadenia 

hraníc.  

 

PeDRA 

V roku 2014 agentúra Frontex začala projekt 

PeDRA zameraný na použitie osobných údajov 

osôb zapojených do trestnej činnosti súvisiacej 

s hranicami s cieľom znížiť riziko zneužívania 

zraniteľných skupín a zvýšenie bezpečnosti 

hraníc. Projekt umožní agentúre Frontex 

uskutočňovať analýzu rizík, ktorej výsledky sa 

depersonalizujú a balíky osobných údajov 

(PDP) sa v jednotlivých prípadoch odošlú 

Europolu. Cieľom projektu PeDRA je dosiahnuť 

lepšiu prevenciu a umožniť odhaľovanie 

a zatýkanie prevádzačov a obchodníkov 

efektívnejšou operačnou reakciou členských 

štátov a agentúry Frontex a dosiahnuť väčšiu 

úspešnosť vyšetrovaní zo strany Europolu.  

Koncom roka 2014 sa začalo konzultačné 

obdobie návrhom oznámenia predloženého 

európskemu dozornému úradníkovi pre 

ochranu údajov, ktorý bude monitorovať 

a hodnotiť aktivity projektu PeDRA z hľadiska 

ochrany údajov. 

 

Nové sídlo 

Koncom roku 2014 sa agentúra Frontex 

úspešne presťahovala do nových 

kancelárskych priestorov v komplexe Warsaw 

Spire. Konečné presťahovanie nezapríčinilo 

žiadne prerušenie služieb poskytovaných 

agentúram, pretože sa uskutočnilo počas 

vianočného voľna. Nové priestory agentúry 

Frontex sú navrhnuté tak, aby spĺňali 

technické a organizačné požiadavky agentúry, 

pokiaľ ide o jej súčasné aktivity, ako aj 

na ďalších desať rokov. Nová budova 

poskytuje služby, ktoré v predchádzajúcej 

budove neboli k dispozícii, ako napr. vhodné 

priestory na zasadnutia. Presťahovanie 

pomohlo tiež zvýšiť bezpečnosť systémov, 

budova poskytuje veľké dátové centrum 

a rozšírilo sa situačné centrum a spoločné 

analytické priestory agentúry Frontex. 

Celý proces prebehol za štyri mesiace od 

septembra 2014.  
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4. Budovanie kapacít 
 

V roku 2014 sa agentúra Frontex zamerala na 

zlepšenie mechanizmu používaného na 

obstaranie prostriedkov pre jej operačné 

aktivity. Rozvoj a skvalitňovanie rezervy 

technického vybavenia a rezervy tímov EBGT 

je priebežná úloha, ktorá zahŕňa vykonávanie 

mechanizmu vyslaných prizvaných 

príslušníkov, revíziu profilov príslušníkov EBGT, 

zlepšenie uplatňovania riadenia operačných 

zdrojov Opera a vykonávanie pravidelných 

cvičení rýchleho zásahu (REX).  

 

Mechanizmus vyslaných prizvaných 

príslušníkov (SGO) 

Na základe druhej výzvy na vyslanie SGO od 

decembra 2013 do mája 2014 bolo vybraných 

76 SGO rôznych profilov na nasadenie do 

operácií koordinovaných agentúrou Frontex. 

V rámci prvej výzvy na vyslanie SGO agentúra 

Frontex zamestnala 69 SGO a vytvorila rezervu 

s vyše 170 SGO. 

SGO sú príslušníci pohraničnej stráže členských 

štátov vyslaní do agentúry Frontex až na 

6 mesiacov počas 12-mesačného obdobia. 

SGO boli zaradení aj do rezervy tímov 

európskej pohraničnej stráže. Na rozdiel od 

regulárnych prizvaných príslušníkov, SGO 

môžu byť nasadení na viacerých miestach a vo 

viacerých operáciách počas ich šesťmesačného 

obdobia nasadenia bez potreby výslovného 

súhlasu ich vnútroštátneho orgánu. 

Dva roky po zavedení pravidiel pre SGO, boli 

prijaté niektoré praktické opatrenia na 

zlepšenie mechanizmu SGO. Patrí k nim 

vytvorenie pracovnej skupiny SGO, ktorá má 

prispieť k zlepšeniu rozhodovacieho procesu 

a v plnom rozsahu ho používať v prípade 

špecifických potrieb vyslaných prizvaných 

príslušníkov. 

 

VEGA Deti 

V roku 2014 agentúra Frontex koordinovala 

spoločnú operáciu VEGA Deti na 9 európskych 

letiskách s cieľom preveriť, posúdiť 

a vyhodnotiť realizáciu v reálnom živote 

návrhu príručky VEGA Deti, zbierky najlepších 

postupov na detekciu a ochranu ohrozených 

detí na vzdušných hraniciach. Účelom 

spoločnej operácie bolo podporiť postupy 

identifikácie ohrozených detí so sprievodom, 

odlúčených od rodičov a deti bez sprievodu, 

aktiváciu referenčného mechanizmu 

príslušnými orgánmi a narušenie aktivít 

zločineckých sietí – všetky na základe 

štandardných operačných postupov návrhu 

príručky. Počas spoločnej operácie bolo 

hlásených 39 prípadov ohrozených detí a pre 

osem z nich bol aktivovaný referenčný 

mechanizmus.  

Táto príručka ponúka praktické usmernenie 

pre príslušníkov pohraničnej stráže, ktorí často 

zohrávajú kľúčovú úlohu pri iniciovaní týchto 

procesov, ako aj pri rozkladaní súvisiacej 

trestnej činnosti. Pri finalizovaní návrhu 

príručky sa zohľadnia pripomienky 

a odporúčania prijaté nasadenými príslušníkmi 

a odborníkmi a budú zverejnené v 2. štvrťroku 

2015. 

 

Posilnenie hraničných kontrol 

V roku 2014 sa agentúra zamerala na 

vybudovanie a zlepšenie portfólia kapacít 

v oblasti hraničných kontrol, na zvýšenie 

bezpečnosti a posilnenie uľahčenia cestovania 

na hraniciach prostredníctvom zberu údajov. 

Informácie získané v súvislosti s operačnými 

postupmi na pozemných hraničných 

kontrolách boli analyzované a zostavené 

v aktualizovanej verzii publikácie „Najlepšie 

postupy v hraničných kontrolách na 

pozemných hraničných priechodoch EÚ“, 

ktorú agentúra Frontex predloží v roku 2015. 
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Agentúra Frontex spustila tiež proces 

identifikácie a sústredenia osvedčených 

postupov pre hraničné kontroly v námorných 

prístavoch EÚ, ktorý zosúlaďuje viaceré 

existujúce operačné postupy a prispôsobuje 

existujúce kontroly smernici 2010/65/EÚ 

o ohlasovacích formalitách.  

Pokiaľ ide o proces zosúlaďovania, aktivity 

v roku 2014 pokračovali identifikáciou 

osvedčených postupov na pozemných 

hraniciach, ktoré podporujú a zlepšujú súčasné 

operačné postupy. 

 

Vypracovanie rámca pre budovanie kapacít 

na analýzu cestujúcich v členských štátoch 

Agentúra Frontex preskúmala možnú pridanú 

hodnotu modelu analýzy cestujúcich (PAM) 

s cieľom pomôcť členským štátom, ktoré ešte 

nepripravili takýto nástroj, zvýšiť ich kapacity 

v oblasti hraničnej kontroly.  

Agentúra Frontex prezentovala model PAM na 

seminári v decembri a posúdi potreby ďalšej 

práce v tejto oblasti.  

 

Spoločné európske magisterské štúdium 

strategického riadenia hraníc (EJMSBM) 

V roku 2014 spoločný magisterský program 

v oblasti strategického riadenia hraníc 

vypracovaný agentúrou Frontex v spolupráci 

so šiestimi partnerskými univerzitami a vyše 

dvadsiatimi akadémiami hraničnej stráže 

členských štátov bol podrobený osobitnému 

postupu akreditácie: spoločnému európskemu 

hodnoteniu. Týmto postupom sa zabezpečí, 

aby program bol v súlade so všetkými 

vnútroštátnymi požiadavkami partnerov 

konzorcia v oblasti vysokoškolského 

vzdelávania a aby spoločný titul bol uznaný 

ako magisterský titul v každom systéme 

vzdelávania v Európe a aj inde.  

Program bol hodnotený na základe súboru 

kritérií a štandardov definovaných Európskym 

konzorciom pre akreditáciu (ECA) a realizovaný 

v celej EÚ v rámci metodiky 

akreditácie/validácie pre spoločné programy. 

Medzinárodný akreditačný panel koordinovala 

holandská akreditačná agentúra a vytvorili ho 

renomovaní akademici, odborníci v oblasti 

zabezpečenia kvality a špecialisti v osobitných 

oblastiach zo Spojeného kráľovstva, 

Holandska, Estónska, Belgicka, Slovinsko 

a Írska.  

Po preštudovaní dokumentov a sérii 

rozhovorov so zástupcami rozvojových skupín 

a partnerov konzorcia panel program 

akreditoval a uviedol, že by mohlo pomôcť 

rozvíjať odborné schopnosti na základe 

odvetvového kvalifikačného rámca pre 

pohraničné stráže (SQF). 

Prvý magisterský kurz sa začne v septembri 

2015. 

 

Podvody s dokladmi a posudzovanie rizík  

V roku 2014 agentúra uverejnila 

a distribuovala členským štátom aj Európskej 

komisii správu „Document Challenge II“ (Výzva 

týkajúca sa dokladov II), v ktorej poukázal na 

silné a slabé stránky ľudských schopností 

a technických možností, pokiaľ ide o kontrolu 

pravosti dokumentov, rozoberali sa zraniteľné 

miesta z operačného a technického hľadiska 

a odporúčané oblasti na zlepšenie 

a protiopatrenia zamerané na zlepšenie 

efektívnosti a presnosti kontroly dokladov 

v rámci bežných hraničných kontrol. 

Dokument vychádzal z údajov cvičenia z roku 

2013, v ktorom 42 expertov 

a 7 automatizovaných systémov kontroly 

dokladov malo za úlohu správne identifikovať 

pravé a falošné cestovné doklady. Na tejto 

výzve sa zúčastnila portugalská služba SEF 

(Služba pre oblasť cudzích štátnych 

príslušníkov a hraničnej kontroly) a experti 

z národnej jednotky boja proti falšovaniu 

dokladov Spojeného kráľovstva, holandská 

kráľovská vojenská polícia a nemecký 

Bundeskriminalamt. 
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Udržateľná podpora pre Grécko a Bulharsko 

Spoločná operácia Attica pokračovala aj v roku 

2014 nasadením expertov na skríning 

a tlmočníkov zo 14 členských štátov.  

Cieľom SO Attica je podporiť Grécko 

a Bulharsko pri budovaní kapacít na návrat. 

Ako prvý krok v efektívnom návratovom 

procese sa v rámci SO Attica koordinovalo 

sledovanie aktivít na gréckych a tureckých 

pozemných a morských hraniciach, v Aténach, 

na bulharskej a tureckej pozemnej hranici 

a v Sofii efektívnym reagovaním na zmenené 

trasy migračných tokov.  

Okrem toho agentúra Frontex radila 

pohraničným orgánom oboch krajín v otázkach 

týkajúcich identifikačných pohovorov na 

veľvyslanectvách tretích krajín, organizácie 

návratových letov (komerčné, národné 

a spoločné návratové operácie) a budovania 

rezervy vnútroštátnych expertov v oblasti 

skríningu.  
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5. Transparentnosť a prístup k informáciám 
 

Poskytovanie informácií verejnosti 

V roku 2014 novinári a organizácie 

občianskej spoločnosti pravidelne 

kontaktovali agentúru Frontex 

a požadovali od nej informácie o aktivitách 

agentúry Frontex, konkrétnych operáciách 

a migračných trendoch. Agentúra 

poskytovala informácie, organizovala 

rozhovory a sprostredkovala médiám 

návštevy operačných oblastí najmä 

v Taliansku, Grécku, Bulharsku, Španielsku, 

Maďarsku a Poľsku. Počas celého roka 

agentúra Frontex umožnila prístup 

k operáciám pre viac než 300 mediálnych 

výstupov – novinári mohli navštíviť 

hliadkové plavidlá, zúčastniť sa 

na aktivitách alebo mohli uskutočniť 

rozhovory s príslušníkmi nasadenými 

v akciách koordinovaných agentúrou 

Frontex na hraniciach EÚ. V priebehu roka 

sa oficiálnejšie brífingy pre médiá konali 

v Bruseli a Ríme.  

Záujem masmédií dosiahol vrchol v druhej 

polovici roka v súvislosti s prípravami na 

spoločnú operáciu Triton v centrálnom 

Stredozemí a jej realizáciou. 

V roku 2014 agentúra Frontex po prvýkrát 

nasadila terénneho tlačového dôstojníka 

(FPO), ktorého úlohou je pomáhať 

novinárom, ktorí navštívia operačné 

oblasti, organizovať rozhovory a pomáha 

im pri získavaní potrebných fotografií 

a video materiálov. Terénni tlačoví 

dôstojníci budú nasadení do operácií 

v krízových situáciách koordinovaných 

agentúrou Frontex. 

 

Kontakty s výskumnými pracovníkmi  

V roku 2014 bol zaznamenaný vysoký 

dopyt po informáciách o aktivitách 

agentúry Frontex nielen zo strany médií, 

ale aj zo strany občanov, výskumných 

pracovníkov a študentov. Agentúra 

odpovedala na vyše 600 žiadostí 

o informácie a usporiadala stretnutia 

s jednotlivými skupinami výskumných 

pracovníkov a študentov. Pohraničná stráž, 

polícia a diplomatické akadémie aj naďalej 

zaraďovali študijné návštevy agentúry 

Frontex do svojich učebných plánov. 

Minulý rok agentúra Frontex privítala vo 

svojich priestoroch takmer 

500 výskumných pracovníkov a študentov 

so záujmom o aktivity agentúry. 

 

Poskytovanie informácií 

Agentúra Frontex ďalej zlepšovala svoju 

online prítomnosť vylepšovaním svojej 

oficiálnej webovej stránky, aby bola 

prístupnejšia pre užívateľov, 

zverejňovaním nového obsahu o agentúre 

Frontex na kanáli YouTube a aktívnou 

komunikáciou na stránke Európskeho dňa 

pohraničnej stráže (ED4BG) na Facebooku.  

Agentúra Frontex vydala na vysvetlenie 

spoločných operácií koordinovaných 

agentúrou aj krátke vzdelávacie video 

nazvané „Operačný cyklus". 

Na Európskom dni pohraničnej stráže, 

každoročnom podujatí na oslavu 

pohraničnej stráže všetkých členských 

štátov a krajín pridružených 

k Schengenskej dohode, sa zišlo viac než 

700 hostí, ktorí diskutovali o otázkach 

týkajúcich sa pátrania a záchrany na mori, 
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užitočných technológiách, integrovanom 

riadení hraníc a plánovania pre prípad 

nepredvídaných udalostí.  

K vystavovateľom na podujatí ED4BG sa 

zaradilo 39 vnútroštátnych orgánov 

z 28 krajín. Svoje zastúpenie mali aj 

akadémie pohraničnej stráže 

a konzultačné fórum agentúry Frontex pre 

oblasť základných práv a výskumné 

projekty týkajúce sa riadenia hraníc 

financované EÚ. 

V roku 2014 sa v Bukurešti konal 

interaktívny seminár „ED4BG na ceste“ 

venovaný analýze rizík pri riadení hraníc. 

Zúčastnilo sa na ňom približne 100 

študentov, ktorí mali možnosť získať viac 

informácií na danú tému a položiť otázky 

expertom agentúry Frontex. Navyše 

seminár bol prenášaný naživo na webovej 

stránke ED4BG s možnosťou chatu 

umožňujúcou širokej verejnosti aktívne sa 

zapojiť do diskusie. V rámci informačných 

podujatí sa agentúra Frontex stala jedným 

z oficiálnych partnerov filmového festivalu 

dokumentárnych filmov Planete+ Doc Film 

Festival, ktorý sa konal vo Varšave. 

Agentúra Frontex mala svoju vlastnú 

filmovú sekciu nazvanú Borderlands 

s dokumentárnymi filmami zameranými na 

problematiku obchodovania s ľuďmi. 

Publikum sa zapojilo do súvisiacej diskusie 

a malo možnosť si vypočuť zástupcov 

z poľskej pohraničnej stráže La Strada 

Polska a porozprávať sa s nimi.  

Zástupcovia agentúry Frontex sa tiež 

zúčastnili na viacerých zasadnutiach 

a diskusiách organizovaných 

medzinárodnými organizáciami 

a mimovládnymi organizáciami 

zameraných na problematiku migrácie 

a úlohu agentúry Frontex – patrili k nim 

zasadnutia v Nemecku, vo Francúzsku, 

v Taliansku a Holandsku. 

Agentúra Frontex vydala tiež knihu pod 

názvom „12 sekúnd na rozhodnutie“, ktorá 

je určená širšiemu publiku 

a prostredníctvom prístupného jazyka 

a rozprávania predstavuje celú škálu aktivít 

agentúry Frontex a výzvy, ktorým čelí. 
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6. Základné práva 
 

Úradníčka pre základné práva agentúry 

Frontex 

Počas roku 2014 úradníčka pre základné práva 

(FRO) zameriavala svoje úsilie na vytvorenie 

účinnho mechanizmu monitorovania 

základných práv v aktivitách agentúry Frontex. 

Agentúra podnikla významné kroky na 

posilnenie podávania správ a mechanizmov 

monitorovania vo všetkých prípadoch, 

v ktorých agentúra Frontex mala účasť a najmä 

v súvislosti s tvrdeniami o porušení základných 

práv. Úradníčka pre základné práva venovala 

pozornosť interným postupom podávania 

správ, monitorovaniu a riešeniu tvrdení 

o porušovaní základných práv v rámci agentúry 

a navrhla ucelenú koncepciu systému 

monitorovania na zabezpečenie, aby súčasné 

postupy boli koordinovanejšie 

a koherentnejšie a dosiahli lepšiu účinnosť. 

Komplexný systém na identifikáciu 

nedostatkov v postupoch a praktikách 

týkajúcich sa základných práv prispeje 

k lepšiemu získavaniu informácií o dodržiavaní 

základných práv v praxi. Angažovanosť 

všetkých členských štátov a najmä hosťujúcich 

ČŠ, kde sa uskutočňujú spoločné operácie 

koordinované agentúrou Frontex, je veľmi 

dôležitá na zabezpečenie, aby sa informácie 

o prijatých opatreniach náležite oznámili 

príslušným pracovníkom agentúry vrátane 

úradníčky pre základné práva prostredníctvom 

ustanovených informačných kanálov na 

zabezpečenie transparentnosti 

a zodpovednosti v rámci aktivít 

koordinovaných agentúrou Frontex.  

Okrem podpory komplexného ustanovenia 

efektívneho systému monitorovania úradníčka 

pre základné práva vykonávala vlastné aktivity 

v oblasti monitorovania a podávania správ. 

V roku 2014 úradníčka pre základné práva 

navštívila vybrané námorné a pozemné 

operácie a začala sa pravidelne zaoberať 

spoločnými návratovými operáciami. Na 

základe poznatkov o existujúcich nedostatkoch 

sa pripravia odporúčania o tom, ako zamerať 

a pripraviť jasné pokyny a usmernenia pre 

budúce operácie a aktivity koordinované 

agentúrou Frontex.  

V prípade spoločných návratových operácií, 
zistenia a osvedčené postupy identifikované 
počas vykonávania operácie slúžia na podporu 
uplatňovania základných práv počas operácií. 
Napríklad náležité posúdenie zdravotného 
stavu navrátilcov alebo riziká súvisiace 
s cestovaním rodín s deťmi. 

Po prijatí nariadenia o dozore nad morskými 
hranicami úradníčka pre základné práva 
venovala veľkú pozornosť podpore začlenenia 
príslušných ustanovení týkajúcich sa 
základných práv pri príprave operačných 
plánov pre spoločné námorné operácie. 

Úradníčka pre základné práca prispela aj 
k príprave príručky VEGA Deti, ktorá je 
zbierkou osvedčených postupov týkajúcich sa 
odhaľovania a ochrany ohrozených detí na 
vzdušných hraniciach a pilotného vykonávania 
týchto osvedčených postupov. Tento pilotný 
projekt podporili aj členovia konzultačného 
fóra. Účasť expertov z občianskej spoločnosti 
a medzinárodných organizácií na spoločných 
operáciách zameraných na identifikáciu 
ohrozených detí na hraniciach z hľadiska 
strategického rozvoja operačných kapacít 
s prístupom založenom na základných právach 
bola prelomovou novinkou v roku.  

V roku 2014 sa úradníčka pre základné práva 
podieľala aj na vypracovaní informácií 
o aspektoch základných práv v súvislosti 
s príručkou systému Eurosur týkajúcich sa 
vplyvu, ktorý tento systém môže mať na 
základné práva. Táto práca sa uskutočnila 
v úzkej koordinácii s agentúrou EÚ pre 
základné práva (FRA). 

Úradníčka pre základné práva sa už bežne 

zúčastňovala na pravidelných brífingoch pred 

nasadením pre účastníkov spoločných operácií 

koordinovaných agentúrou Frontex, aby ich 
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informovala o aspektoch týkajúcich sa 

základných práv v prípade mandátu agentúry. 

V roku 2014 sa úradníčka pre základné práva 

zúčastnila na odbornej príprave vedúcich 

eskorty pre spoločné návratové operácie na 

posúdenie potrieb monitorovacích nástrojov 

pri tomto type operácií, ako aj na poskytnutie 

príslušnej spätnej väzby o základných právach. 

Úradníčka pre základné práva podporovala aj 

iniciatívy na odbornú prípravu monitorovacích 

orgánov operácií núteného návratu 

o dôsledkoch spoločných návratových operácií 

na základné práva v rámci projektu 

Medzinárodného centra pre rozvoj politiky 

(ICMPD) na monitorovanie núteného návratu 

„FReM“, ktorý financuje Európska komisia. 

Úradníčka pre základné práva a ďalší experti 

agentúry Frontex úzko spolupracovali 

s úradom EASO na zabezpečení efektívnejších 

postupov poskytovania referencií príslušníkmi 

pohraničnej stráže pre azylové orgány v súlade 

so smernicou o azylových konaniach od júna 

2013 (32/2013/EÚ). 

 

Konzultačné fórum 

Konzultačné fórum o základných právach (KF) 
poskytovalo svoju odbornú pomoc 
a poradenstvo v rôznych tematických 
oblastiach, najmä v súvislosti so vzdelávaním, 
operáciami a strategickým plánovaním.  

V oblasti strategického plánovania KF 
poskytovalo odporúčania v súvislosti 
s predbežným pracovným programom 
agentúry Frontex na rok 2015, ako aj 
stratégiou agentúry Frontex a viacročným 
plánom na obdobie rokov 2015 – 2018.  

Členovia KF podporili oddelenie pre odbornú 
prípravu agentúry Frontex pri vývoji 
a finalizácii modulu pre základné práva v rámci 
spoločného magisterského programu v oblasti 
strategického riadenia hraníc. Väčšina 
odporúčaní KF je teraz zohľadnená v konečnej 
prijatej verzii modulu. Pracovná skupina KF pre 
oblasť odbornej prípravy začala systematické 
diskusie s oddelením pre odbornú prípravu 
agentúry Frontex.  

V roku 2014 agentúra Frontex požiadala 
o podporu KF pri jej operačných aktivitách, 
najmä v oblasti spoločných návratových 
operácií. Fórum sa aktívne podieľalo na revízii 
interných usmernení pre príslušníkov, ktorí sa 
zúčastňujú na spoločných operáciách na 
základe prístupu založenom na základných 
právach a poskytovaní informácií o situácii 
v oblasti ľudských práv v tretích krajinách. KF 
bolo vyzvané, aby prispelo k procesu prípravy 
príručky týkajúcej sa operácie VEGA Deti, ako 
aj spoločnej operácie VEGA Deti 2014, ktorá 
slúži na testovanie funkčnosti a užitočnosti jej 
ustanovení. 

Pre lepšie pochopenie reality v súvislosti 
s hraničnou kontrolou v spoločných 
operáciách delegácia KF uskutočnila 
v septembri 2014 návštevu na bulharsko-
tureckých hraniciach.  

KF uverejnilo v júli svoju prvú výročnú správu.  

Vychádzajúc z prvého roku činnosti 
konzultačné fórum predložilo návrh riadiacej 
rade na revíziu pracovných metód 
konzultačného fóra. Riadiaca rada prijala 
zmeny týkajúce sa počtu a rozsahu zasadnutí 
KF (napr. rozšírenie ich rozsahu s cieľom 
umožniť efektívnejšiu účasť zástupcov 
riadiacej rady) a predĺženie funkčného 
obdobia predsedov KF z jedného na dva roky. 
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7. Interná komunikácia, etika a integrita  
 

Odborná príprava v oblasti základných práv  

Vďaka úzkej spolupráci s agentúrou Európskej 

únie pre základné práva aj Úradom vysokého 

komisára OSN pre utečencov (UNHCR), ako aj 

s podporou zo strany úradníčky pre základné 

práva bola vypracovaná koncepcia odbornej 

prípravy v oblasti základných práv pre 

pracovníkov agentúry Frontex. Táto odborná 

príprava v oblasti základných práv je 

požiadavka vyplývajúca z nariadenia 

o agentúre Frontex.  

Základná dvojdenná odborná príprava v oblasti 

základných práv je povinná pre všetkých 

zamestnancov agentúry Frontex. Po prvom 

pilotnom školení, ako aj ďalších troch 

školeniach organizovaných v roku 2013, sa 

v roku 2014 uskutočnili ďalšie štyri školenia. 

Všetky kurzy viedli externí odborníci v oblasti 

základných práv. Dovedna bolo doteraz 

vyškolených 138 zamestnancov agentúry 

Frontex.  

Ciele vzdelávania sú trojaké: znalosti, zručnosti 

a postoj. Konkrétne sa očakávalo, že 

zamestnanci porozumejú základom 

a princípom základných práv, budú vedieť 

uplatňovať hľadisko ľudských práv v ich oblasti 

práce alebo ho zavedú do praxe pomocou 

„nástroja analýzy ľudských práv, a následne 

uznajú ich relevantnosť pre ich prácu. 

Interná komunikácia  

Informačné stretnutia týkajúce sa tém 

verejného záujmu, ako prístup verejnosti 

k dokumentom, boj proti podvodom 

a povinnosť dodržiavať zásadu zákazu vrátenia 

alebo vyhostenia (non refoulement) 

v operáciách koordinovaných agentúrou 

Frontex sa počas celého roka uskutočňovali 

pre všetkých zamestnancov. Okrem toho na 

tzv. „brown bag obedoch“ (s prineseným 

jedlom) zamestnanci uskutočňovali 

neformálne prezentácie, na ktorých si 

vymieňali informácie a skúseností o rôznych 

oblastiach aktivít agentúry Frontex a poskytli 

aktualizácie projektov. Tieto obľúbené 

podujatia sa konajú dvakrát do mesiaca počas 

obedňajšej prestávky. 

Mesačný elektronický interný spravodajca 

FrontexINFORMER naďalej bol referenčným 

bodom, pokiaľ ide o vývoj agentúry, ako aj 

platformou na výmenu správ a informácií 

medzi zamestnancami agentúry Frontex. 

 

 

 

  



 
 27 

8. Zhrnutie záležitostí týkajúcich sa rozpočtu a ľudských zdrojov 
 

 

Pôvodný rozpočet vo výške 89,2 mil. EUR na 

aktivity uvedené v pracovnom programe 

agentúry Frontex v roku 2014 bol založený na 

roku nulového rastu z hľadiska finančných 

a ľudských zdrojov. 

 

Riadiaca rada 22. októbra 2014 prijala opravný 

rozpočet na ďalších 4,2 mil. EUR, takže 

konečný rozpočet na rok bol vo výške 

93,4 mil. EUR. Táto úprava rozpočtu bola 

potrebná na posilnenie schopnosti agentúry 

podporiť vykonávanie spoločnej operácie 

Triton. Táto operácia koordinovaná agentúrou 

Frontex bola dohodnutá koncom septembra 

2014 po sérii konzultácií medzi agentúrou 

Frontex, talianskymi orgánmi a GR HOME 

v reakcii na intenzívne migračné toky 

v centrálnom Stredozemí v roku 2014. 

 

Do 31. decembra 2014 agentúra viazala 99 % 

svojich rozpočtových prostriedkov a využila 

69 % svojich rozpočtových prostriedkov na 

platby. Konečné skutočné čerpanie 

rozpočtových prostriedkov za rok 2014 bude 

vyššie, pretože agentúra Frontex môže 

vykonať platby prenesených rozpočtových 

prostriedkov do 31. decembra 2015. 
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Obrázok 1 – Vývoj rozpočtu v rokoch 2010 – 2013 

 

EN SK 
Euro thousands EUR v tisícoch 
Year (% indicate year to year budget change) Rok (% označuje ročnú zmenu rozpočtu z roka na rok) 
 

 
 

Všeobecný rozpočet 

 

Z rozdelenia rozpočtu na rok 2014 vyplýva, aký 

význam sa prikladal operačným aktivitám. Pomer 

rozdelenia prostriedkov medzi operačné 

a administratívne hlavy je 65:35. 

 

Od roku 2014 agentúra Frontex začala zavádzať 

zostavovanie rozpočtu podľa činností (ABB). 

Základné aktivity na úrovni riadenia schválila 

riadiaca rada, čo je základom pre pridelenie 

priamych a nepriamych nákladov. Z plnenia 

rozpočtu na rok 2014 založenom na ABB vyplynulo, 

že 79 % ľudských a finančných zdrojov možno 

priamo pripísať základným prevádzkovým 

činnostiam. Cieľom ABB je, aby všetky zdroje – 

ľudské aj finančné, ktoré sú potrebné 

na vykonávanie aktivity, boli pridelené na túto 

aktivitu. Agentúra v prístupe ABB identifikovala 

potenciál zlepšenia jej využívania zdrojov a riadenia 

výkonnosti. 
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Obrázok 2 – Riadne rozdelenie rozpočtu Obrázok 3 – Rozdelenie podľa ABB 
 

 

 

EN SK 
Staff Zamestnanci 
Other Administrative Iné administratívne výdavky 
Operational activities Operačné aktivity 
Direct costs Priame náklady 
Indirect costs Nepriame náklady 
 

 

Operačný rozpočet 

 

Z operačného rozpočtu na rok 2014 vo výške 

60,5 mil. EUR bolo 77 % dostupných finančných 

prostriedkov vyčlenených na spoločné operácie 

(pozemné, námorné, vzdušné hranice a spolupráca 

pri návratoch), ako je uvedené v nasledujúcom 

grafe. Toto rozdelenie prostriedkov sa riadilo 

pracovným programom agentúry Frontex, ktorý 

prijala riadiaca rada agentúry Frontex. Okrem toho 

úprava rozpočtu prijatá v októbri 2014 bola 

pridelená na podporu operačných aktivít v oblasti 

centrálneho Stredozemia. 

 

 

79%

21%

Direct costs Indirect costs



 
 30 

Obrázok 4 – Konečné rozdelenie operačného rozpočtu  

 
 

 EN SK 

� Land borders Pozemné hranice 

� Sea borders Námorné hranice 

� Air borders Vzdušné hranice 

� Return co-operation Spolupráca pri návratoch 

� Risk analysis & Frontex Situation Centre Analýza rizík a situačné centrum agentúry Frontex 

� EUROSUR EUROSUR 
� Training & Research & Development Vzdelávanie a výskum a vývoj 

� Pooled Resources Združené zdroje 

� Misc. operational activities Rôzne operačné aktivity 

� Supporting operational activities Podporné operačné aktivity 

 

 

Využitie rozpočtových prostriedkov z roku 2013 

prenesených do roku 2014 

Do konca rozpočtového roku 2014 sa agentúre 

Frontex podarilo vo veľkej miere využiť platobné 

rozpočtové prostriedky pridelené v roku 2013. 

Z celkovej sumy prenesenej z roku 2013 do roku 

2014 bolo 28,9 mil. EUR vyplatených v roku 2014, 

zatiaľ čo 2,8 mil. EUR bolo potrebné zrušiť. Hlavné 

dôvody zrušení súviseli s neplnením zmlúv alebo 

z dôvodu, že príjemcovia grantov požadovali nižšie 

sumy, ako sa odhadovalo na začiatku operačnej 

aktivity. Napriek tomu celkové čerpanie 

rozpočtových prostriedkov poskytnutých agentúre 

Frontex v roku 2013 dosiahlo 95 %. 

 

Verejné obstarávanie 

Časť plnenia rozpočtu agentúry súvisí 

s vykonávaním postupov verejného obstarávania – 

nákupy produktov a služieb od dodávateľov. 
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Potrebné je zdôrazniť, že agentúra Frontex 

v prípade žiadnych svojich operačných aktivít 

nevyužíva outsourcing. Koncom roku 2014 sa 

agentúra presťahovala do nových priestorov, 

v dôsledku čoho bolo potrebné realizovať 

množstvo postupov verejného obstarávania na IKT 

zariadenia alebo nábytok pre nové priestory 

agentúry. V roku 2014 sa realizovalo dovedna 1 087 

postupov verejného obstarávania buď oznámením 

o vyhlásením verejného obstarávania alebo 

prostredníctvom rámcových zmlúv uzatvorených 

agentúrou alebo Komisiou.  

 

 

Obrázok 5: Postupy obstarávania 

 

 EN SK 

� Open tenders Verejná súťaž 

� Negotiated procedures with 3 candidates Rokovacie konanie s 3 uchádzačmi 

� Negotiated procedures with 1 candidate Rokovacie konanie s 1 uchádzačom 

� Exceptional negotiated procedures Osobitné rokovacie konania 

� Procedures under framework contracts Obstarávania v rámci rámcových zmlúv 
� Other (contracts with/of EU institutions and 

other procedures 
Iné (zmluvy s inštitúciami alebo inštitúcií EÚ a iné 

postupy 

� Payment against invoice (below 1000 EUR) Platba na faktúru (pod 1000 EUR) 
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Ľudské zdroje 

 

Nábor 

Agentúra Frontex sa podobne ako aj iné agentúry 
a inštitúcie zaviazala uplatniť v priebehu piatich 
rokov (od roku 2014 do 2018 vrátane) 5 % cieľ 
zníženia počtu dočasných zamestnancov agentúry. 
Napriek požadovanému zníženiu nábor v agentúre 
zostáva na vysokej úrovni najmä v dôsledku 
vysokého objemu rotácie personálu.  

V roku 2014 bolo prijatých 46 nových 
zamestnancov. Začalo sa 30 náborových postupov 
a 13 z nich bude ukončených v roku 2015. Postup 
výberu výkonného riaditeľa agentúry Frontex bol 
ukončený 26. novembra 2014 rozhodnutím 
riadiacej rady č. 25/2014, ktorým bol Fabrice 
Leggeri menovaný za nového výkonného riaditeľa.  

Tabuľky s rozpisom zamestnancov podľa 
organizačných jednotiek agentúry Frontex a počet 
dočasných zamestnancov, zmluvných 
zamestnancov a vyslaných národných expertov sú 
pripojené ako príloha K a príloha L. 

V oblastiach, kde bola potrebná dodatočná pomoc, 
externá spoločnosť naďalej poskytovala dočasné 
služby. V roku 2014 pracovalo pre agentúru 14 
dočasných zamestnancov na krátkodobé zmluvy.  

 

Rozvoj a odborná príprava zamestnancov 

V roku 2014 mali zamestnanci možnosť 
absolvovať: 

− jazykové kurzy EÚ (20 lekcií)  

− odbornú prípravu o základných právach 
(4 školenia) 

− odbornú prípravu o samohodnotení 
v súvislosti s ročným hodnotením výkonu 
(6 školení). 

Organizovaných bolo 67 kurzov odbornej prípravy 
vrátane 60 špecifických kurzov počnúc 
vzdelávaním o biometrii až po vzdelávanie 
o právnych predpisoch EÚ o civilnej službe 
a reforme verejného obstarávania EÚ. 

Na základe reklasifikácie v roku 2014 bolo 15 
dočasných zamestnancov preradených do vyššej 
triedy a zahrnuté sú v údajoch v prílohe L. 

 

 

 

  



 
 33 

9. Prílohy 
 

Príloha A. Zoznam členov riadiacej rady 
 

Krajina Meno Postavenie/hodnosť Inštitúcia 

Rakúsko p. Robert Strondl 
vedúci oddelenia operačných záležitostí 

generálmajor 
Ministerstvo vnútra 

Belgicko p. Herbert Veyt 
riaditeľ operácií 

hlavný komisár 
Federálna polícia 

Bulharsko p. Zaharin Penov 
generálny riaditeľ 

hlavný komisár 

Ústredné riaditeľstvo hraničnej 

polície 

Chorvátsko p. Zlatko Sokolar vedúci riaditeľstva hraničnej polície Ministerstvo vnútra 

Cyprus p. Glykerios Leontiou 
veliteľ útvaru pre cudzincov a prisťahovalectvo 

náčelník A 
Cyperská polícia 

Česká 

republika 

p. Tomáš Tuhý 

nahradený 

námestník policajného prezidenta 

plukovník 

Polícia Českej republiky 

p. Martin Vondrášek 
námestník policajného prezidenta  

plukovník 

Dánsko 
p. Richard Østerlund la 

Cour 
najvyšší náčelník Dánska štátna polícia 

Estónsko p. Rando Kruusmaa 
zástupca generálneho riaditeľa 

podplukovník 

Predstavenstvo policajnej 

a pohraničnej stráže 

Fínsko 

p. Matti Möttönen 
zástupca vedúceho fínskej hraničnej stráže 

kontradmirál 
Fínska pohraničná stráž 

Ilkka Laitinen policajný brigádny generál 

Francúzsko 

p. François Lucas 

nahradený 
Riaditeľ pre prisťahovalectvo 

Ministerstvo vnútra 

p. Benoît Brocart riaditeľ pre prisťahovalectvo 

Nemecko p. Ralf Göbel 
predseda riadiacej rady agentúry Frontex  

zástupca generálneho riaditeľa 

Spolkové ministerstvo vnútra 

Generálne riaditeľstvo 

spolkovej polície 
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Grécko 

p. Alexandros Denekos 

nahradený 

riaditeľ Divízie pre cudzincov 

policajný brigádny generál 

Helénska polícia 

p. Alexandros Soukoulis policajný brigádny generál 

Maďarsko p. Halmosi Zsolt 
generálmajor 

generálny riaditeľ zodpovedný za políciu 
Maďarská štátna polícia 

Írsko p. John O`Driscoll 
vedúci úradu 

najvyšší náčelník 
Úrad štátnej imigračnej gardy 

Taliansko p. Giovanni Pinto 
ústredný riaditeľ ústredného riaditeľstva pre 

prisťahovalectvo a hraničnú políciu 
Ministerstvo vnútra 

Lotyšsko p. Normunds Garbars 
náčelník štátnej hraničnej stráže 

generál 
Štátna pohraničná stráž 

Litva p. Vainius Butinas veliteľ štátnej pohraničnej stráže Štátna pohraničná stráž 

Luxembursko p. Thierry Fehr riaditeľ Útvar štátnej letiskovej polície 

Malta p. Neville Xuereb náčelník 
Osobitné oddelenie Maltského 

policajného zboru 

Holandsko p. J. A. J Hans Leijtens 
veliteľ 

generálporučík 
Kráľovská vojenská polícia 

Poľsko p. Dominik Tracz 
hlavný veliteľ hraničnej stráže 

generálmajor 
Poľská pohraničná stráž 

Portugalsko p. Manuel Jarmela Palos národný riaditeľ Cudzinecká a pohraničná služba  

Rumunsko p. Ioan Buda generálny inšpektor 
Generálny inšpektorát 

rumunskej hraničnej polície 

Slovensko p. Ľudovít Bíró riaditeľ 
Hraničná a cudzinecká polícia, 

Prezídium Policajného zboru 

Slovinsko p. Marko Gaŝperlin 

podpredseda riadiacej rady agentúry Frontex 

zástupca riaditeľa 

vyšší policajný náčelník 

Ministerstvo vnútra 

Generálne policajné 

riaditeľstvo 

Španielsko p. Emilio Baos Arrabal hlavný komisár Národný policajný zbor 

Švédsko p. Sören Clerton 
zástupca komisára 

vedúci odboru 

Národný úrad 

vyšetrovania/Centrálny odbor 

riadenia hraníc 
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Spojené 

kráľovstvo 
p. Paul Morgan riaditeľ pre juh a Európu 

Pohraničná stráž (Ministerstvo 

vnútra) 

Island 

p. Sigrídur Björk 

Gudjónsdóttir 

nahradená 

obvodná komisárka 

Policajný obvod Sudurnes 

p. Ólafur Helgi Kjartansson obvodný komisár 

Nórsko 

p. Stein Ulrich 

nahradený 
vrchný radca 

Riaditeľstvo štátnej polície 

p. Jan Eirik Thomassen zástupca národného policajného komisára 

Švajčiarsko p. Héribert Wider podplukovník Švajčiarska pohraničná stráž 

Lichtenštajnsk

o 

p. Mario Büchel 

nahradený 
vedúci divízie bezpečnosti a dopravy 

Štátna polícia 

p. Uwe Langenbahn zástupca vedúceho 

Európska 

komisia 

p. Stefano Manservisi 

nahradený 
generálny riaditeľ 

generálny riaditeľ pre vnútorné 

záležitosti, 

Európska komisia 
p. Matthias Ruete generálny riaditeľ 

p. Belinda Pyke riaditeľka pre oblasť Migrácia a hranice 
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Príloha B. Zoznam rozhodnutí riadiacej rady prijatých v roku 2014 
 

01 
Rozhodnutie riadiacej rady o nariadení o rozpočtových pravidlách 

agentúry Frontex 
8. januára 2014 

02 
Rozhodnutie riadiacej rady o prijatí pracovného programu na rok 2014 

a rozpočtu na rok 2014 
14. februára 2014 

03 Rozhodnutie riadiacej rady o prístupe verejnosti k dokumentom 19. februára 2014 

04 
Rozhodnutie riadiacej rady o žiadosti IE zúčastňovať sa a finančne 

prispievať k operačným aktivitám koordinovaných agentúrou Frontex 
19. marca 2014 

05 
Rozhodnutie riadiacej rady o žiadosti UK zúčastňovať sa a finančne 

prispievať k operačným aktivitám koordinovaných agentúrou Frontex 
19. marca 2014 

06 

Rozhodnutie riadiacej rady o prijatí pravidiel týkajúcich sa technického 

vybavenia vrátane celkového minimálneho počtu technických 

zariadení (OMNTE), ktoré majú byť nasadené v prípade aktivít 

koordinovaných agentúrou Frontex v roku 2015 

26. marca 2014 

07 
Rozhodnutie riadiacej rady o prijatí súhrnnej správy agentúry Frontex 

za rok 2013 
27. marca 2014 

08 
Rozhodnutie riadiacej rady o prijatí stratégie a viacročného plánu 

agentúry Frontex na obdobie rokov 2015 – 2018 
10. apríla 2014 

09 
Rozhodnutie riadiacej rady o prijatí jednotkových nákladov na 

operačné aktivity 
7. mája 2014 

10 
Rozhodnutie riadiacej rady o prijatí viacročného plánu personálnej 

politiky agentúry Frontex na obdobie rokov 2015 – 2017 
20. mája 2014 

11 
Rozhodnutie riadiacej rady o prijatí analýzy a hodnotenia týkajúcich sa 

výročnej správy o činnosti za rok 2013 
20. mája 2014 

12 
Rozhodnutie riadiacej rady o uplatňovaní analogickým spôsobom 

určitých vykonávacích predpisov Komisie k služobnému poriadku 
21. mája 2014 

13 
Rozhodnutie riadiacej rady o predložení výročnej správy 

konzultačného fóra za rok 2013 
23. júna 2014 

14 
Rozhodnutie riadiacej rady o prijatí stanoviska riadiacej rady ku 

konečnej ročnej závierke za rok 2013 
26. júna 2014 
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15 
Rozhodnutie riadiacej rady o prijatí zmeny pracovného programu 

agentúry Frontex (N1) a rozpočtu agentúry Frontex na rok 2014 (N1) 
17. júla 2014 

16 
Rozhodnutie riadiacej rady o vykonávacích pravidlách k nariadeniu 

o rozpočtových pravidlách agentúry Frontex 
19. augusta 2014 

17 

Rozhodnutie riadiacej rady o schválení správy zástupcu výkonného 

riaditeľa pre riadiacu radu o využití právomoci na vydávanie interných 

pokynov v súvislosti s neutajovanými citlivými informáciami 

26. augusta 2014 

18 

Rozhodnutie riadiacej rady o schválení žiadosti o výnimky 

a neuplatňovaní určitých vykonávacích pravidiel EK k služobnému 

poriadku 

11. septembra 2014 

19 

Rozhodnutie riadiacej rady o revízii pracovných postupov 

konzultačného fóra agentúry Frontex a spôsoboch prenosu informácií 

konzultačnému fóru agentúry Frontex 

24. septembra 2014 

20 
Rozhodnutie riadiacej rady o schválení dátumov plánovaných pre 

zasadnutia riadiacej rady v roku 2015 
24. septembra 2014 

21 
Rozhodnutie riadiacej rady o vymenovaní hodnotiteľov pre 

každoročné hodnotenia výkonného manažmentu 
25. septembra 2014 

22 

Rozhodnutie riadiacej rady o priznaní vyrovnávacieho príspevku 

pánovi Gilovi Ariasovi Fernandezovi za obdobie dočasného 

vymenovania na pozíciu výkonného riaditeľa 

25. septembra 2014 

23 
Rozhodnutie riadiacej rady o schválení žiadosti o výnimky z určitých 

vykonávacích pravidiel Európskej komisie k pracovnej dobe 
25. septembra 2014 

24 

Rozhodnutie riadiacej rady o zmene pracovného programu agentúry 

Frontex na rok 2014 (N2) a rozpočtu agentúry Frontex na rok 2014 

(N2) 

22. októbra 2014 

25 Rozhodnutie riadiacej rady o vymenovaní výkonného riaditeľa 26. novembra 2014 

26 
Rozhodnutie riadiacej rady o zriadení stálej pracovnej skupiny pre 

rozpočet a účtovníctvo 
27. novembra 2014 
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Príloha C. Situácia na vonkajších hraniciach v roku 2014 
 

Počet odhalení nelegálnych prekročení hraníc 
dosiahol nový rekord – 280 000 v roku 2014. 
Bol to dvojnásobok predchádzajúceho počtu 
140 000 odhalení v roku 2011, ktorý bol 
rokom Arabskej jari. Tento bezprecedentný 
počet migrantov, ktorí nelegálne prekročili 
vonkajšie hranice EÚ, mal svoje korene hlavne 
v občianskej vojne v Sýrii a nestabilite v iných 
krajinách regiónu vrátane vzniku militantnej 
organizácie známej ako Islamský štát. Okrem 
toho kríza v Iraku a neefektívna vláda v Líbyi 
prispeli k vzniku najhoršej utečeneckej krízy 
v tomto regióne od druhej svetovej vojny. 

Tento bezprecedentný počet migrantov 
odhalených na vonkajších hraniciach EÚ mal 
viaceré dôsledky pre orgány hraničnej 
kontroly a vnútornej bezpečnosti EÚ: 

1) K väčšine odhalení nelegálnych migrantov 
podľa hlásení došlo v rámci pátracích 
a záchranných operácií v centrálnom 
Stredozemí. V roku 2014 orgány hraničnej 
kontroly zachránili životy tisícov ľudí. Na 
nešťastie sa nepodarilo všetkým pomôcť, 
pretože prevádzači stále častejšie používali 
člny, ktoré neboli bezpečné, boli preplnené, 
čo vyvolávalo tlak na kapacity pátracích 
a záchranných operácií pobrežných štátov EÚ.  

2) Na základe nárastu dopytu po prechode do 
EÚ prevádzači vytvorili nový typ modus 
operandi. Od septembra agentúra Frontex 
zaznamenala rastúce využívanie veľkých 
nákladných lodí na prepravu migrantov 
priamo z tureckého pobrežia do Talianska. 
Tento biznis prinášajúci organizovaným 
skupinám zisky v hodnote mnoho miliónov 
EUR sa v centrálnom Stredozemí 
pravdepodobne zopakuje. Ďalším 
znepokojujúcim trendom je nárast zámerných 
pokusov o zapájanie obchodných lodí do 
záchrany migrantov. Na základe toho 
Medzinárodná námorná organizácia (IMO) 
vyjadrila znepokojenie lodného priemyslu 
v súvislosti s ich účasťou na záchranných 
operáciách. 

3) V dôsledku rekordného počtu migrantov 
nelegálne prekračujúcich hranice sa väčšia 
časť zdrojov použila na bezprostrednú 
starostlivosť o nich a nie na skríning a získanie 
základných informácií o ich štátnej 
príslušnosti. Následne mnohí migranti po 
príchode do EÚ pokračovali v ceste do iných 

členských štátov, čím sa zvýšil pohyb osôb 
zdržiavajúcich sa nelegálne na území EÚ.  

Vstupné miesta 

Nárast počtu ilegálnych prekročení hraníc 
v roku 2014 nebol rovnomerne rozložený na 
všetkých hraničných úsekoch. Ako hlavné 
miesta vstupu možno označiť tri oblasti: 

1) centrálne Stredozemie: Celkove za rok 
2014 odhalenia nelegálneho prekročenia 
hraníc na centrálnej stredozemnej trase tvorili 
najväčšie percento všetkých odhalení 
(170 664 alebo 60 % z celkového počtu). 
V porovnaní s rokom 2013 to predstavuje 
štvornásobný nárast. Väčšina migrantov 
odchádzala z Líbye, kde prevádzači naďalej 
využívali, že chýbajú kapacity na 
presadzovanie práva, ktoré by dokázali 
zabrániť odchodom. Najvyšší počet odhalení 
bol v júni, avšak odhalenia v posledných 
mesiacoch roka boli stále oveľa vyššie ako 
v predchádzajúcich rokoch, z čoho vyplýva, že 
na jar by mohlo prísť ešte viac migrantov. 

2) Počet odhalení na východnej stredozemnej 
trase sa tiež zvýšil z 25 000 v roku 2013 
na takmer 51 000 v roku 2014. Na rozdiel 
od roku 2013, keď odhalenia boli rozdelené 
medzi pozemné a morské hranice, takmer 
85 % odhalení bolo hlásených z Egejského 
mora (okolo 43 000). Tento prudký nárast 
v Egejskom mori znamená, že migranti 
odchádzali z väčšieho počtu oblastí ako 
v predchádzajúcich rokoch a prišli na väčší 
počet ostrovov, čo vyvoláva tlak na kapacity 
dozoru. V mnohých prípadoch skutočne 
mnohí neboli odhalení pri plavbe, ale až keď 
dorazili na breh. 

3) Už druhý rok za sebou sa počet odhalení 
v oblasti západného Balkánu výrazne zvýšil zo 
6 391 v roku 2012 na 19 951 v roku 2013 a na 
43 357 v roku 2014. Týmto sa počet odhalení 
na západobalkánskej trase dostal na rovnakú 
úroveň s odhaleniami v Egejskom mori. Aj keď 
západobalkánska trasa obsahuje viaceré 
hraničné úseky prakticky všetky odhalenia 
(97 %) boli hlásené na zelenej hranici medzi 
Maďarskom a Srbskom. 

Aj na iných miestach na vonkajších hraniciach 
sa vyskytli prípady vysokého tlaku, avšak 
menšieho rozsahu. Počet odhalení vzrástol 
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o 15 % v oblasti západného Stredozemia 
(7 842 v porovnaní so 6 838 v roku 2013), 
väčšinou na pozemných hraniciach v Melille 
(španielska enkláva v Maroku). Cirkulárna 
migrácia medzi Albánskom a Gréckom zostala 
nezmenená s približne 8 800 odhaleniami 
v roku 2014. Podobný stabilný trend bol 
hlásený z východnej pozemnej hranice 
s 1 275 odhaleniami. 

Počty podľa štátnej príslušnosti 

Pokiaľ ide o štátnu príslušnosť, Sýrčania 
(79 169) tvorili 28 % z celkového počtu 
nelegálnych migrantov, ktorí prišli do EÚ 
v roku 2014. Najvyššie počty mali aj v prípade 
iných ukazovateľov, najmä v prípade žiadostí 
o azyl, v dôsledku nepriaznivého stavu v Sýrii 
a zúfalej situácie sýrskych žiadateľov o azyl. 
Prevažná väčšina Sýrčanov však nežiadala 
o azyl v členských štátoch vstupu (najmä 
Taliansko a Grécko), ale najmä v Nemecku 
a vo Švédsku.  

Počet odhalení štátnych príslušníkov Eritrey 
dosiahol rekordnú úroveň (viac než 34 600 
v porovnaní s 11 300 v roku 2013). Prichádzali 
zväčša cez Líbyu na centrálnej stredozemnej 
trase. Podobne ako Sýrčania nežiadali o azyl 
v členských štátoch vstupu, ale radšej 
pokračovali do iných členských štátov. Podľa 
zistení zhromaždených spoločnými 
debrífingovými tímami, mnohí Eritrejčania žili 
nejaký čas v Líbyi, rozhodli sa však odísť do 
Talianska pre násilie, ktorému čelili. Iní 
Eritrejčania tvrdili, že boli deportovaní 
z Izraela v apríli 2014, keď im úrady neobnovili 
povolenie na pobyt.  

Počet odhalení Afgancov sa prudko zvýšil na 
približne 22 000 z 9 500 v roku 2013. Afganci 
boli odhalení na východnej stredozemnej 
trase (najmä pri prechode cez východné 
Egejské more do Grécka) a potom tiež na 
západobalkánskej trase na maďarsko-srbskej 
pozemnej hranici (dovedna 8 342). 

Prudko vzrástol aj počet odhalení občanov 
Kosova prekračujúcich nelegálne pozemné 
hranice medzi Srbskom a Maďarskom celkovo 
na viac než 22 000 v roku 2014 (v porovnaní 
so 6 129 v roku 2013). Tento trend súvisel 
aspoň čiastočne s chýrmi medzi obyvateľov 
Kosova, že vďaka rozhodnutiu Francúzska 
vyňať Kosovo z vnútroštátneho zoznamu 
bezpečných krajín sa bude dať jednoduchšie 
získať azyl v tomto členskom štáte. 

Iné ukazovatele 

Spomedzi ďalších ukazovateľov, najsilnejší 
nárast v percentách a v objeme bol úradu 
EASO hlásený v prípade žiadostí o azyl, na 
úrovni EÚ dosiahol približne 650 000 žiadostí 
(až 40 %). Rovnako ako v prípade nelegálneho 
prekročenia hraníc, najčastejšie boli zastúpení 
Sýrčania a Eritrejčania, pretože vstúpili na 
územie EÚ skutočne s cieľom uniknúť násiliu 
v ich krajine pôvodu. Vo väčšine prípadov však 
nepožiadali o azyl v členských štátoch vstupu, 
ale v iných krajinách EÚ.  

V EÚ bolo odhalených 441 780 nelegálnych 
pobytov, čo predstavuje rastúci trend 
v porovnaní s predchádzajúcim rokom 
a poslednými vykazovanými obdobiami. 
Aktuálny trend sa však ťažko dá určiť 
vzhľadom na osobitné požiadavky na hlásenia 
v jednotlivých členských štátoch, ktoré 
skresľujú údaje. 

Pokiaľ ide o faktické vrátenie štátnych 
príslušníkov tretích krajín do krajín mimo EÚ, 
udržal sa ustálený trend s počtom 161 309. 
Z hľadiska štátnej príslušnosti panuje výrazný 
rozdiel medzi tými, ktorí sú odhalení pri 
nelegálnom prekročení hraníc alebo 
zdržiavajúcimi sa bez povolenia v EÚ a tými, 
ktorí sú fakticky vrátení. Najefektívnejšie 
návratové operácie sa uskutočnili v prípade 
Albáncov, po nich nasledovali Pakistanci 
a Ukrajinci. 

Členské štáty nahlásili celkove 115 061 
odopretí vstupu na vonkajších hraniciach EÚ, 
čo predstavuje pokles o 11 % v porovnaní 
s minulým rokom. K tomu poklesu došlo 
z dôvodu, že rok 2013 bol rekordným rokom 
po tom, ako mimoriadne vysoký počet Rusov 
čečenského pôvodu požiadal o azyl v Poľsku 
a Nemecku po tom, ako im bol odopretý 
vstup. Tento typ modus operandi sa v roku 
2014 tak často nevyužíval vďaka úspešným 
mediálnym kampaniam v Čečensku. 

 

Počet odhalení prevádzačov vzrástol o 41 % 
na približne 10 000, najmä v dôsledku nárastu 
odhalení v Španielsku a Grécku. Taliansko 
vykazuje stabilný počet, pokiaľ ide 
o prevádzačov, v porovnaní s rokom 2013.  

Odhaľovanie falošných dokladov zostalo na 
pomerne stabilnej úrovni s 9 400 odhaleniami 
nahlásenými agentúre Frontex. Tak ako 
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v predchádzajúcom roku sa tento počet javí 
veľmi nízky v porovnaní s niekoľkomiliónovým 
tokom cestujúcich na vstupných miestach do 
EÚ.  

Počet odhalení nelegálnych vstupov vo 
vozidlách výrazne vzrástol z 599 v roku 2013 
na 3059 v roku 2014. K tomuto nárastu došlo 
hlavne v dôsledku 10-násobného nárastu 
počtu odhalení hlásených z bulharských 

hraničných priechodov pozdĺž pozemnej 
hranice s Tureckom. K nárastu začalo 
dochádzať v auguste pravdepodobne ako 
nepriamy následok posilnených opatrení 
na zelenej hranici, ktoré mohli spôsobiť 
čiastočný odsun toku migrantov od zelenej 
hranice k hraničným priechodom 
prostredníctvom nelegálnych vstupov. 
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Príloha D. – Zoznam spoločných operačných aktivít 
 

Vzdušné hranice 

Názov projektu Operačná oblasť Trvanie Zúčastnené členské štáty a tretie krajiny 

SO VEGA 
Deti 2014 

9 podieľajúcich sa 
letísk: Amsterdam, 
Brusel, Frankfurt, 
Ženeva, Lisabon, 

Madrid, Bukurešť, 
Porto, Zürich 

63 dní 

8 členských štátov: Belgicko, Švajčiarsko, Nemecko, 
Španielsko, Holandsko, Portugalsko, Rumunsko, Írsko 

Medzinárodná organizácie: Medzinárodná organizácia pre 
migráciu - IOM, Vysoký komisár OSN pre utečencov - 

UNHCR. 
Mimovládne organizácie: Caritas Austria, Terre des 

Hommes a Chorvátske právne centrum. 

SO 
kontaktné 

miesta 2014 
vzdušná – 

Bežné 

28 aktivovaných 
vzdušných kontaktných 

miest: Letiská 
v mestách: Amsterdam, 

Arlanda, Atény, 
Bergamo, Brusel, 

Budapešť, Paríž Charles 
de Gaulle, Düsseldorf, 

Rím Fiumicino, 
Frankfurt, Ženeva, 
Helsinki, Ľubľana, 

Lisabon, Lyon, Madrid, 
Marseille, Mníchov, 

Miláno Malpensa, Nice, 
Orly, Bukuarešť, Praha, 
Riga, Viedeň, Vilnius, 

Varšava, Zürich 
5 aktivovaných 

koordinačných miest 
na letiskách: Letiská 
v mestách: Tirana, 
Sarajevo, Belehrad 

a Kišiňov 

352 dní (trvalá 
operácia) 

24 členských štátov: Belgicko, Bulharsko, Česká republika, 
Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, 

Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, 
Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, 

Švajčiarsko, Švédsko, Španielsko, Taliansko 
6 tretích krajín: Albánsko, Bosna a Hercegovina, bývalá 

Juhoslovanská republika Macedónsko, Srbsko, Moldavsko 
a Turecko 

SO 
kontaktné 

miesta 2014 
vzdušná – 
Prechodní 
manažéri 

Aktivovaných 20 EÚ 
vzdušných kontaktných 

miest: Amsterdam, 
Atény, Brusel, Bukurešť, 
Düsseldorf, Frankfurt, 

Helsinki, Lisabon, 
Madrid, Miláno 

Malpensa, Mníchov, 
Paríž Charles de Gaulle, 
Paríž Orly, Praha, Riga, 
Rím Fiumicino, Viedeň, 
Vilnius, Varšava, Zürich 

1 aktivované 
koordinačné miesto na 

letiskách: Tbilisi 

280 dní (koncepcia 
trvalej operácie) 

24 členských štátov: Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, 
Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, 
Grécko, Island, Holandsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, 
Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, 

Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko 
3 tretie krajiny: Kapverdy, Gruzínsko, Ukrajina 

PP 
sledovanie 

letov 

8 medzinárodných 
letísk EÚ: Viedeň, 

Brusel, Düsseldorf, Rím 
Fiumicino, Miláno 

Malpensa, Ľubľana, 
Zürich, Amsterdam 

3 letiská tretích krajín: 
Tirana, Belehrad 

a Skopje 

70 dní 

Členské štáty: Belgicko, Holandsko, Nemecko, Rakúsko, 
Slovinsko, Švajčiarsko, Švédsko a Taliansko 

Tretie krajiny: Albánsko, bývalá Juhoslovanská republika 
Macedónsko a Srbsko 

SO Alexis 
2014 

33 medzinárodných 
letísk EÚ: Amsterdam, 

Atény, Barcelona, 
Bergamo, Bratislava, 

Brusel, Budapešť, 
Bukurešť, Kodaň, Paríž 
Charles de Gaulle, Paríž 

Orly, Ženeva, Lyon, 
Praha, Sofia, Kolín, 
Düsseldorf, Ženeva, 
Helsinki, Ľubľana, 
Lisabon, Madrid, 
Marseille, Miláno 

Malpensa, Porto, Riga, 
Rím Fiumicino, Tallinn, 
Temešvár, Stuttgart, 

124 operačných 
dní 

24 členských štátov: Belgicko, Bulharsko, Česká republika, 
Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, 

Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, 
Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, 

Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, 
Taliansko 

6 tretích krajín: Albánsko, Bosna a Hercegovina, 
Macedónsko, Moldavsko, Srbsko, Ukrajina 
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Viedeň, Vilnius, Varšava 

SO Pegasus 
2014 

9 medzinárodných 
letísk EÚ: Lisabon, 
Miláno Malpensa, 
Štokholm, Viedeň, 
Madrid, Lisabon, 

Bergamo, Atény, Paríž 
Charles de Gaulle 

149 operačných 
dní 

11 členských štátov: Rakúsko, Estónsko, Francúzsko, 
Grécko, Holandsko, Lotyšsko, Portugalsko, Rumunsko, 

Španielsko, Švédsko, Taliansko 
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Pozemné hranice 

Názov projektu Operačná oblasť Trvanie Zúčastnené členské štáty a tretie krajiny 

SO Kontaktné miesta 2013 (predĺženie) 

Bulharsko, Grécko, Chorvátsko, Maďarsko, 

Poľsko a Rumunsko 

90 operačných dní 

19 členských štátov: Bulharsko, Česká republika, 

Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, 

Chorvátsko, Litva, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, 

Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, 

Slovinsko, Švajčiarsko 

SO kontaktné miesta 2014 pozemná  

Bulharsko, Estónsko, Fínsko, Grécko, 

Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, 

Nórsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko  

275 operačných dní  

25 členských štátov: Belgicko, Bulharsko, Česká 

republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, 

Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, 

Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, 

Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, 

Švajčiarsko, Švédsko, Španielsko, Taliansko 

6 tretích krajín: Albánsko, Bosna a Hercegovina, 

bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, 

Srbsko, Moldavsko a Ukrajina.  

SO Koordinačné miesta 2014 

určené hraničné priechody/ hostiteľské tretie 

krajiny Albánsko, bývalá Juhoslovanská 

republika Macedónsko, Moldavsko, Ukrajina  

255 operačných dní 

12 členských štátov: Estónsko, Fínsko, Francúzsko, 

Holandsko, Chorvátsko, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, 

Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Švajčiarsko 

SO Poseidon námorná 2013 

(predĺženie) 

Grécko a Bulharsko 

85 operačných dní 

15 členských štátov: Bulharsko, Estónsko, Fínsko, 

Grécko, Holandsko, Litva, Poľsko, Portugalsko, 

Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, 

Španielsko, Švajčiarsko 

SO Poseidon pozemná 2014 

Grécko a Bulharsko 

281 operačných dní 

25 členských štátov: Belgicko, Bulharsko, Česká 

republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, 

Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, 

Malta, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, 

Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Spojené 

kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko 

1 tretia krajina: Moldavsko  

Operačné aktivity SO Flexible v roku 

2014 

Maďarsko, Chorvátsko, Poľsko  

171 operačných dní 

18 členských štátov: Bulharsko, Česká republika, 

Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Chorvátsko, Litva, 

Lotyšsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, 

Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, 

Španielsko, Švajčiarsko 

4 tretie krajiny: Albánsko, Bosna a Hercegovina, 

Srbsko, Moldavsko 

SO REX 2014 

Chorvátsko 

20 operačných dní 

17 členských štátov: Bulharsko, Dánsko, Estónsko, 

Fínsko, Francúzsko, Lotyšsko, Nemecko, Nórsko, 

Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, 

Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko 

2 tretie krajiny: Albánsko, Bosna a Hercegovina 
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Morské hranice 

Názov projektu Operačná oblasť Trvanie Zúčastnené členské štáty a tretie krajiny 

SO EPN Triton 2014 Centrálne Stredozemie 61 dní 

Hostiteľský ČŠ: Taliansko  
18 členských štátov: Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Grécko, 
Holandsko, Island, Litva, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, 
Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, 
Španielsko, Švajčiarsko 

SO EPN Hera 2014 Atlantický región  92 dní  
Hostiteľský ČŠ: Španielsko 
1 členský štát: Francúzsko 

SO EPN Indalo 2014 Západné Stredozemie 151 dní 

Hostiteľský ČŠ: Španielsko 
9 členských štátov: Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, 
Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Taliansko 
1 tretia krajina: Marocký pozorovateľ na základe dvojstrannej dohody 
so Španielskom 

SO EPN Minerva 2014 
Západné Stredozemie 
(námorné prístavy) 

40 dní 

Hostiteľský ČŠ: Španielsko  
15 členských štátov: Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, 
Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Nórsko, Portugalsko, 
Rumunsko, Slovinsko, Švédsko, Švajčiarsko, Taliansko  

1 tretia krajina: Ukrajinský pozorovateľ na základe 
dvojstrannej dohody so Španielskom 

SO EPN Hermes 2013  Centrálne Stredozemie 120 dní 

Hostiteľský ČŠ: Taliansko 
11 členských štátov: Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, 
Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Španielsko, Švédsko, 
Taliansko 

SO EPN Hermes 2014  Centrálne Stredozemie 184 dní 

Hostiteľský ČŠ: Taliansko  
19 členských štátov: Belgicko, Dánsko, Česká republika, Francúzsko, 
Grécko, Holandsko, Island, Litva, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, 
Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, 
Španielsko, Švajčiarsko  
2 tretie krajiny: Turecko, Moldavsko 

SO EPN Aeneas 2013/2014 Centrálne Stredozemie 273 dní 

Hostiteľský ČŠ: Taliansko  
15 členských štátov: Belgicko, Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Grécko, 
Holandsko, Litva, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, 
Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko 
3 tretie krajiny: Albánsko, Gruzínsko, Turecko 

SO Poseidon námorná 
2013/2014  

Východné Stredozemie 365 dní 

Hostiteľský ČŠ: Grécko 
20 členských štátov: Bulharsko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, 
Francúzsko, Holandsko, Chorvátsko, Island, Nemecko, Litva, Lotyšsko, 
Malta, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, 
Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko, Taliansko 
2 tretie krajiny: Albánsko, Gruzínsko 

SO Kontaktné miesta námorná 
2014 

Hraničné priechody v 9 
ČŠ: Rumunsko, Bulharsko, 
Španielsko, Portugalsko, 
Slovinsko, Chorvátsko, 
Litva, Fínsko, Estónsko 

178 dní 

Hostiteľský ČŠ: Portugalsko, Španielsko, Slovinsko, Chorvátsko, 
Fínsko, Estónsko, Litva, Bulharsko, Rumunsko 
19 členských štátov: Bulharsko, Belgicko, Česká republika, Dánsko, 
Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Litva, Lotyšsko, Holandsko, Nemecko, 
Nórsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, 
Španielsko, Švédsko 

EPN všeobecné 

Všeobecné aktivity EPN: 
spoločné hliadky siete 
EPN/ EPN ALPHA & 
FOXTROT AREA 3 kolá, 
kompatibilný operačný 
obraz agentúry Frontex, 
polohový systém agentúry 
Frontex a individuálne 
stretnutia a semináre 

365 dní Všetky členské štáty 

  1 829 dní spolu  
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Návraty 

Názov 

projektu 
Operačná oblasť Trvanie Zúčastnené členské štáty a tretie krajiny 

Sektor návratových operácií 

SO Attica 
2014 

GR – vonkajšie pozemné a námorné hranice 

a Atény 

BG – vonkajšie pozemné hranice a Sofia 

365 dní Hostiteľský ČŠ: Grécko a Bulharsko Dánsko, Estónsko, Francúzsko, 
Holandsko, Lotyšsko, Poľsko, 
Portugalsko, Rakúsko, 
Rumunsko, Slovensko, 
Slovinsko, Spojené kráľovstvo, 
Španielsko, Taliansko 

Spoločné 

návratové 

operácie 

 

Č.  Cieľová(-é) krajina(-y) Organizujúca krajina Zúčastnené štáty (s navrátenými osobami) Celkový počet navrátených osôb 

1 Nigéria Taliansko IT, MT, GR 42 

2 Pakistan Grécko GR, ES 41 

3 FYROM Nemecko DE, SE 80 

4 Nigéria Spojené kráľovstvo UK, BG, DK, DE, IS, NL, ES, SE 62 

5 Srbsko Nemecko DE, SE 67 

6 Albánsko (TK) Francúzsko FR, BE, ES 48 

7 Pakistan Grécko GR, ES 50 

8 Gruzínsko Španielsko ES, FR, AT, GR, PL, SE 27 

9 Kolumbia a Dominikánska rep. Španielsko ES, GR 96 

10 Kosovo Rakúsko AT, FI, SE, DE, FR, HU, SK 45 

11 Pakistan Grécko GR, FR, HU, PL, SE 32 

12 Nigéria Taliansko IT, BG, DK, ES, FI, FR, GR, LT, NO, SE 50 

13 Srbsko & FYROM Španielsko ES, FR, DE 29 

14 Bosna a Hercegovina & Albánsko Nemecko DE, SE, FR, FI, ES 74 

15 Srbsko Nemecko DE, SE 65 

16 Nigéria Holandsko 
NL, NO, SE, FR, PL, BG, DE, RO, ES, 

MT 
43 

17 Kosovo Rakúsko AT, FI, FR, DE, HU, SE 71 

18 Nigéria Taliansko IT, BG, FR, DE, NO, MT, PT, CH 50 

19 Konžská demokratická republika Belgicko BE, FR, LU 20 

20 Kosovo Švédsko SE, NO, HU, DE. 44 

21 Albánsko (TK) Francúzsko FR, BE, FI 51 

22 Pakistan Španielsko ES, FR, BG, BE, LT, MT, SE 27 

23 Ekvádor a Kolumbia Španielsko ES, BG 94 

24 Nigéria Rakúsko AT, FR, DE, FI, CH, GR, DK, SK, NO, MT 26 

25 Srbsko & FYROM Nemecko DE, LU 42 
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26 Albánsko a Gruzínsko Španielsko ES, FR, GR, SE, NO 44 

27 Nigéria Taliansko IT, BG, FI, GR, NO, PL 45 

28 Kosovo Maďarsko HU, DE, FI 70 

29 Pakistan Grécko GR, BG, LT 43 

30 Kosovo Švédsko SE, DE, FR, HU 76 

31 Gruzínsko (TK) Švajčiarsko CH, FR, DE, DK, PL 15 

32 Bosna a Hercegovina & Srbsko Nemecko DE, SE, LU 60 

33 Nigéria Holandsko 
NL, DK, SE, FI, PT, CH, NO, DE, BG, 

MT, BE, ES 
41 

34 Albánsko Švédsko SE, FI, DE, BE, FR, ES 60 

35 Konžská demokratická republika Belgicko BE, FI, RO 23 

36 Kosovo Maďarsko HU, AT, DE, FR 69 

37 Srbsko a Albánsko Nemecko SE, DE 54 

38 Gruzínsko (TK) Francúzsko FR, DK, DE, LT, NL, PL 18 

39 Kosovo Rakúsko AT, HU 50 

40 Pakistan Španielsko ES, BG, PL 26 

41 Srbsko Švédsko SE, DE 56 

42 Albánsko a Gruzínsko Rakúsko AT, ES, FR, DE, FI, LT 75 

43 Nigéria Nórsko NO, DK, FI, GR, ES, PT, SE, CH 47 

44 Rusko Poľsko PL, CH 42 

45 Kosovo Maďarsko HU, FI, DE 81 

Súčet navrátených osôb v roku 2014 2271 
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Príloha E. Komparatívna analýza spoločných operačných aktivít v roku 2014 

 

Na vzdušných hraniciach 

Počet osobodní v spoločných operáciách na 

vzdušných hraniciach sa zvýšil 

z 5 988 osobodní v roku 2013 na 6 703 v roku 

2014 napriek miernemu zníženiu rozpočtu, 

hlavne z dôvodu stáleho nasadenia vyslaných 

prizvaných príslušníkov v operačných 

oblastiach. 

Uskutočnilo sa šesť spoločných aktivít v rámci 

celkovo 1 038 operačných dní, pričom v roku 

2013 sa operačné aktivity na vzdušných 

hraniciach realizovali v rámci troch veľkých 

spoločných operácií celkove v trvaní 680 

operačných dní. 

Počet nasadených príslušníkov klesol o 8 % 

(241 v roku 2013 oproti 222 v roku 2014), ale 

trvanie nasadení sa predĺžilo najmä v prípade 

vyslaných prizvaných príslušníkov. 

Počet zúčastnených ČŠ/krajín SAC zostal veľmi 

vysoký (28) a na spoločných operáciách sa 

zúčastnilo ďalších 8 tretích krajín. 

Rozpočet pre sektor vzdušných hraníc sa znížil 

na 2 200 000 EUR z 2 255 000 v roku 2013. 

Na pozemných hraniciach 

V roku 2014 sa uskutočnilo sedem spoločných 

aktivít (vrátane REX) na vonkajších pozemných 

hraniciach celkove v počte 1 177 operačných 

dní, zatiaľ čo v roku 2013 sa uskutočnilo osem 

spoločných aktivít (vrátane REX) celkove 

v počte 1 061 operačných dní. 

Počet nasadených príslušníkov stúpol na 1 008 

z 984 v roku 2013 a priemerné trvanie 

nasadení sa predĺžilo, najmä v prípade 

vyslaných prizvaných príslušníkov. 

Počet hosťujúcich ČŠ/krajín SAC zostal rovnaký 

(12), počet zúčastnených ČŠ/krajín SAC zostal 

veľmi vysoký (28 v roku 2014 v porovnaní s 27 

v roku 2013), ako aj úroveň účasti TK (štyri 

v roku 2014 a päť v roku 2013). 

V roku 2014 rozpočet na sektor pozemných 

hraníc bol vo výške 7 480 000 EUR alebo 

o 2,2 % nižší ako v roku 2013 (7 641 900 EUR). 

Ťažisková oblasť sa nachádzala čiastočne na 

grécko-tureckých a bulharsko-tureckých 

pozemných hraniciach, kde prebiehala 

spoločná operácia Poseidon pozemná 2013 

(predĺženie) a Poseidon pozemná 2014 

priebežne počas celého roka a čiastočne na 

maďarsko-srbských a chorvátsko-srbských 

pozemných hraniciach, kde sa realizovali 

spoločné operácie Kontaktné miesta pozemná, 

Flexibilné operačné aktivity. Operačné aktivity 

na týchto hraničných úsekoch boli zamerané 

najmä na špecializovaný dozor na zelených 

hraniciach a na debrífingové aktivity.  

Nasadenie ďalších príslušníkov gréckej polície 

na grécko-tureckej pozemnej hranici v rámci 

vnútroštátnej operácie „Aspida“ (štít) sa 

uskutočnilo od augusta 2012 a v roku 2014 

pokračovalo. Bulharské orgány realizovali 

podobnú rozsiahlu špeciálnu operáciu (od 

novembra 2013), čo viedlo k prudkému 

poklesu počtu odhalení v tejto oblasti. Na 

základe porovnania údajov získaných 

v priebehu roku 2013 a 2014 bol hlásený 54 % 

pokles počtu zadržaní v operačnej oblasti 

Poseidon pozemná v roku 2014 v porovnaní 

s rokom 2013. Aj keď grécke orgány oznámili 

nárast o 93 % počtu zadržaných migrantov 

v ich oblasti, tlak nelegálnej migrácie klesol 

v bulharskej operačnej oblasti približne o 66 % 

v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Presun 

nelegálnych migrantov na grécke územie 

môže súvisieť s rozšírením bulharskej 

špeciálnej policajnej operácie, ďalším 

rozšírením integrovaného systému hraničného 

dozoru (IBSS) a dobudovaním konštrukčnej 

zábrany (ETO) na bulharsko-tureckej hranici.  
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Na námorných hraniciach 

V záujme uľahčenia interoperability 

a flexibilnej reakcie na jav nelegálnej migrácie 

a cezhraničnú trestnú činnosť sa v roku 2014 

uskutočnilo osem spoločných námorných 

operácií a sedem prispôsobených aktivít, ako 

aj koordinácia národných hliadok vo vopred 

vymedzených oblastiach Európskej 

hliadkovacej siete (EPN).  

Počet operačných dní v námorných 

operáciách v roku 2014 sa zvýšil o 8 % (1 829 

v roku 2014 oproti 1 689 v roku 2013) 

v dôsledku aktivácie EPN-Triton v centrálnej 

stredozemnej oblasti.  

V roku 2014 agentúra Frontex značne zvýšila 

svoj rozpočet na námorné operácie. Rozsah 

nasadenia technických prostriedkov 

financovaných agentúrou Frontex bol o 60 % 

vyšší v porovnaní s predchádzajúcim rokom 

(43 006 hodín hliadkovania oproti 26 590). 

Toto zodpovedalo zvýšeniu počtu prizvaných 

príslušníkov nasadených v námorných 

operáciách.  

Nasadení odborníci odpracovali o 50 % viac 

operačných osobodní (približne 20 000 oproti 

13 352). Okrem toho počas námorných 

spoločných operácií, členovia posádky 

odpracovali 33 767 operačných osobodní 

(27 300 v roku 2013). Tento nárast bol 

výsledkom intenzívnejších hliadkovacích 

činností.  

Počet zúčastnených ČŠ/krajín SAC na 

spoločných námorných operáciách zostal 

rovnaký – 28 ako v roku 2012. Na námorných 

operáciách v roku 2014 sa zúčastnilo aj šesť 

tretích krajín, o jednu viac než v roku 2013. 

Pokiaľ ide o financovanie operačných aktivít, 

rozpočet na rok 2014 bol vo výške 

28 383 700 EUR v porovnaní s pridelenými 

rozpočtovými prostriedkami 

v predchádzajúcom roku vo výške 

28 885 000 EUR. Tento rozpočet bol však 

doplnený o 6 800 000 EUR z rozpočtu na rok 

2013, ktorý bol určený na rozšírenie 

námorných operácií v roku 2014. 

V priebehu spoločných námorných operácií 

v roku 2014 bolo celkovo zadržaných 217 776 

migrantov (600 migrantov za deň) v porovnaní 

s 53 758 alebo približne 147 za deň v roku 

2013. Migračný tlak v oblastiach centrálneho 

Stredozemia predstavoval hlavnú časť 

celkových tokov cez morské hranice – 

v priebehu námorných operácií v roku 2014 

prišlo do Talianska približne 170 000 

migrantov. Okrem toho v priebehu spoločnej 

námornej operácie bolo zadržaných 1 086 

osôb podozrivých z prevádzačstva, čo je 

trojnásobok celkového počtu 357 prípadov 

v predchádzajúcom roku. 

Druhý rok za sebou došlo k 5-násobnému 

nárastu migračných tokov v centrálnom 

Stredozemí, kde aj riziko úmrtí bolo značne 

vysoké v dôsledku používania preťažených 

plavby neschopných lodí. 

V oblasti, na ktorú sa vzťahuje SO Poseidon 

námorná, počet migrantov vzrástol viac než 4-

násobne v porovnaní s predchádzajúcim 

rokom (približne 45 000 v roku 2014 oproti 

10 815 v roku 2013). 

Pomocou prostriedkov použitých v operáciách 

koordinovaných agentúrou Frontex sa 

zachránilo 173 543 migrantov, čo je takmer 

štvornásobne viac ako v predchádzajúcom 

roku, alebo v priemere 475 ľudí za deň. 

Počas spoločných námorných operácií boli 

odhalené niektoré ďalšie druhy cezhraničnej 

trestnej činnosti vrátane obchodovania 

s drogami. 

Zachytených bolo približne 43 ton hašiša 

v hodnote viac než 65 mil. EUR a 35 kg 

kokaínu v hodnote 2 mil. EUR a zatknutých 

bolo 344 osôb podozrivých z pašovania drog.  

Väčšina drog bola zachytená v oblasti 

západného a centrálneho Stredozemia.  

Okrem toho bolo zachytených 24 miliónov 

pašovaných cigariet v hodnote 2,8 mil. EUR 
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a odhalených bolo 7 prípadov možného 

znečistenia mora a 2 prípady možného 

nezákonného rybolovu. 

 

Návratové operácie 

Agentúra Frontex zorganizovala 45 spoločných 

návratových operácií (JRO) v roku 2014 

s celkovým počtom 2 271 navrátených osôb 

v porovnaní s 39 takýmito operáciami s 2 152 

navrátenými osobami v roku 2013. Aj keď štyri 

lety do afrických krajín boli zrušené v dôsledku 

vypuknutia epidémie eboly, bol to doposiaľ 

najvyšší počet navrátených osôb od roku 

2006. 

Úlohy organizátora spoločnej návratovej 

operácie sa v roku 2014 ujalo 14 členských 

štátov. Grécko a Maďarsko organizovalo 

takúto operáciu po prvý raz. K piatim 

najčastejším cieľovým krajinám spoločných 

návratových operácií v roku 2014 patrila 

Nigéria, Kosovo, Albánsko, Srbsko a Pakistan, 

ktoré dovedna zodpovedali za 37 zo 45 

spoločných návratových operácií. 

V roku 2014 celý rok trvala jedna spoločná 

operácia (SO Attica) tak, ako tomu bolo 

v predchádzajúcom roku. Počet členských 

štátov podieľajúcich sa na SO sa nezmenil, 

zatiaľ čo počet nasadených príslušníkov klesol 

o 40 %. Doba nasadenia sa však predĺžila 

z dôvodu novej koncepcie nasadenia 

vyslaných prizvaných príslušníkov. Počet 

nasadených tlmočníkov stúpol o 61 % a tento 

nárast sa vzťahoval na všetky operačné 

lokality.  

V roku 2014 sa rozpočet pre sektor 

návratových operácie zvýšil o 1,76 %. 

 

Kontaktné miesta 

Koncepcia kontaktných miest naďalej slúžila 

ako platforma na leteckých, námorných 

a pozemných vonkajších hraniciach pre ďalší 

rozvoj spolupráce medzi členskými štátmi EÚ, 

ako aj na spoluprácu s tretími krajinami 

prostredníctvom nasadenia príslušníkov 

pohraničnej stráže na poskytovanie operačnej 

podpory a získavanie skúseností a informácií 

o najlepších postupoch.  

Koncepcia okrem toho podporila realizáciu 

ďalších regionálnych a miestnych spoločných 

operácií začatých v tých istých operačných 

oblastiach a umožnila posilnenie hraničných 

úsekov postihnutých nelegálnou migráciou. 

Počas SO Kontaktné miesta 2014 vzdušná – 

Riadni príslušníci členské štáty a tretie krajiny 

nasadili príslušníkov a boli hostiteľskými 

krajinami pre 65 príslušníkov na rôznych 

letiskách v rámci Európskej únie i mimo nej 

vrátane nasadenia 7 pozorovateľov zo šiestich 

tretích krajín a piatich príslušníkov EÚ ako 

poradcov, ktorí boli nasadení na iných 

letiskách v EÚ. Okrem toho štyria vyslaní 

prizvaní príslušníci agentúry Frontex boli 

nasadení na viacerých letiskách EÚ, aby 

podporili miestne orgány odbornými 

poznatkami.  

Počas SO Kontaktné miesta 2014 pozemná – 

12 ČŠ bolo hostiteľskými štátmi kontaktných 

miest na hraničných priechodoch a zúčastnilo 

sa 24 ČŠ. Celkovo bolo nasadených 173 

príslušníkov na 8 788 osobobodní.  

Počas SO Kontaktné miesta 2014 námorná – 9 

ČŠ bolo hostiteľskými štátmi kontaktných 

miest na hraničných priechodoch v námorných 

prístavoch a zúčastnilo sa 19 ČŠ. Dovedna bolo 

nasadených 37 príslušníkov na 

1 153 osobodní. 
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Príloha G. Zoznam vzdelávacích projektov 
 

PROJEKTY     

Ref. číslo 
projektu 

Názov projektu / typ akcie 
Počet 
akcií 

Počet 
účastníkov 

Počet 
osobodní 

2014/TRU/2 
Spoločné európske magisterské štúdium strategického 
riadenia hraníc       

  Iné aktivity 8 310 1 033 
     

2014/TRU/4 
Učebný plán pre vzdelávanie príslušníkov pohraničnej 
stráže na strednej úrovni       

  Odborná príprava 2 36 432 
  Iné aktivity 12 149 554 

     

2014/TRU/19 
Rozvoj a certifikácia odborníkov v oblasti odbornej 
prípravy       

  Odborná príprava 1 18 54 
  Iné aktivity 4 21 70 

     

2014/TRU/20 
Profilová odborná príprava pre príslušníkov hraničného 
dozoru na morských hraniciach       

  Odborná príprava 1 8 16 
  Iné aktivity 3 21 58 

     

AKTIVITY / BEŽNÉ AKTIVITY (BaU)    

Ref. číslo 
projektu BaU 

Názov projektu BaU / typ akcie 
Počet 
akcií 

Počet 
účastníkov 

Počet 
osobodní 

2014/TRU/1 
Spoločný základný študijný program základnej odbornej 
prípravy pre EUBG 

      

  Odborná príprava 13 165 1 400 
  Iné aktivity 9 150 509 

     

2014/TRU/3 
SQF pre príslušníkov pohraničnej stráže a vzdelávacie 
štandardy v súlade s bolonskými / kodanskými zásadami 

      

  Odborná príprava 3 66 308 
  Iné aktivity 7 49 104 

     

2013/TRU/5 Školenie letových prevádzok       
  Odborná príprava 2 16 48 
  Iné aktivity 3 34 60 

     

2014/TRU/6 
Odborná príprava a certifikácia inštruktorov tímov 
psovodov EUBG 

      

  Odborná príprava 6 202 2 047 
  Iné aktivity 5 10 36 

     

2014/TRU/7 
Odborná príprava zameraná na odhaľovanie falošných 
dokladov 

      

  Odborná príprava 8 57 506 
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2014/TRU/8 
Odborná príprava pre hodnotiteľov schengenského 
mechanizmu 

      

  Odborná príprava 3 88 343 
  Iné aktivity 6 58 112 

     

2014/TRU/9 Odborná príprava v oblasti návratových operácií       
  Odborná príprava 6 96 416 
  Iné aktivity 4 23 70 

     

2013/TRU/10 Odborná príprava na odhaľovanie odcudzených vozidiel       
  Iné aktivity 4 10 79 

     

2014/TRU/11 
Nástroje na odbornú prípravu pre EBGT a Kódex 
schengenských hraníc 

      

  Iné aktivity 23 206 533 
     

2014/TRU/12 
Odborná príprava pre príslušníkov letiskovej pohraničnej 
stráže vykonávajúcich osobitnú kontrolu 

      

  Odborná príprava 4 81 738 
  Iné aktivity 3 29 41 

     

2014/TRU/13 
Odborná príprava na komunikáciu v angličtine pre 
príslušníkov pohraničnej stráže 

      

  Odborná príprava 5 88 243 
  Iné aktivity 3 15 45 

     

2014/TRU/14 
Profilová odborná príprava pre odborníkov v oblasti 
spravodajských informácií 

      

  Odborná príprava 9 157 1 183 
  Iné aktivity 6 44 96 

     

2014/TRU/16 Základné práva a boj proti obchodovaniu s ľuďmi       
  Odborná príprava 5 108 324 
  Iné aktivity 6 43 74 

     

2014/TRU/17 IKT platforma útvaru pre odbornú prípravu       
  Iné aktivity 4 6 19 

     

2014/TRU/18 Sieť na podporu odbornej prípravy       
  Odborná príprava 1 32 97 
  Iné aktivity 10 204 306 

     

ZHRNUTIE     

    
Celkový 
počet 
akcií 

Celkový 
počet 

účastníkov 

Počet 
osobodní 

    189 2 600 11 954 
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Príloha H. Správa o pokroku v oblasti základných práv za rok 2014  
Úvod 

V článku 1 ods. 2 zmeneného nariadenia 
o agentúre Frontex sa výslovne uvádza, že 
agentúra pri plnení svojho mandátu vždy 
v plnej miere dodržiava Chartu základných 
práv EÚ, príslušné záväzky a zásady 
medzinárodného práva. Stratégia agentúry 
Frontex v oblasti základných práv, ktorá bola 
prijatá v marci 2011 spolu s jej akčným 
plánom, odkazuje na Správu o pokroku 
v oblasti základných práv (ods. 37 resp. akcia 
18). Na základe štruktúry stratégie aktuálna 
správa o pokroku poskytuje prehľad 
o súčasnom stave a pokroku, ktorý agentúra 
Frontex dosiahla v roku 2014 v súvislosti 
s vykonávaním stratégie a akčného plánu 
v oblasti základných práv, najmä v oblasti 
spoločných operácií, analýzy rizík a budovania 
kapacít. 
 
V článku 1 ods. 2 nariadenia o agentúre 
Frontex sa ďalej uvádza, že agentúra 
zohľadňuje správy konzultačného fóra 
v súlade s článkom 26 písm. a) nariadenia. 
Konzultačné fórum pripravuje osobitnú 
výročnú a verejnú správu o svojej činnosti. 
Úplne prvá výročná správa konzultačného fóra 
sa týkala jej aktivít a strategických odporúčaní 
v roku 2013 a bola uverejnená 28. júla 2014. 

Táto správa sa vzťahuje na obdobie od 
januára do decembra 2014.  

 

Spoločné operácie 

1. Operačné plány, operačné brífingy, systém 

podávania správ 

Do príručiek operačných plánov pre všetky 
spoločné operácie koordinované agentúrou 
Frontex boli zaradené osobitné kapitoly 
o „základných právach v aktivitách 
koordinovaných agentúrou Frontex“ a „kódex 
správania“. Tieto príručky boli vypracované 
pre každý typ operácie (pozemná, námorná, 
vzdušná, návratová). Štandardný text týkajúci 
sa základných práv bol pripravený v spolupráci 
s úradníčkou pre základné práva a právnym 
oddelením. 

Všetci účastníci v spoločných operáciách 
a aktivitách koordinovaných agentúrou 
Frontex sú informovaní o význame základných 
práv na operačných brífingoch 
organizovaných agentúrou Frontex 
a hostiteľskými členskými štátmi, na ktorých 
sa prizvaní príslušníci zúčastnia pred ich 
skutočným nasadením do operačných oblastí. 
Na brífingoch sú prizvaní príslušníci 
oboznámení so zásadami základných práv, 
ktoré sa uplatňujú na všetky aktivity 
koordinované agentúrou Frontex, 
a o povinnosti podporiť a chrániť základné 
práva vrátane zásady non-refoulement 
v súlade s príslušnými medzinárodnými 
a európskymi právnymi predpismi. Na 
podporu zabezpečenia súčasti operačných 
brífingov zahŕňajúcej základné práva 
úradníčka pre základné práva agentúry 
Frontex v roku 2014 pripravila 5-minútové 
video o zabezpečení hlavných základných 
práv, ktoré majú konkrétny praktický význam 
pre prácu príslušníkov pohraničnej stráže. 
Toto video je teraz súčasťou brífingového 
balíka a pravidelne sa premieta počas 
operačných brífingov. 

Národná zložka operačných brífingov, ktoré 
organizujú vnútroštátne orgány, je zameraná 
hlavne na mechanizmus podávania správ 
o incidentoch vrátane takých, ktoré sa týkajú 
základných práv. Ako je ustanovené v kódexe 
správania pripojenom k operačným plánom, 
všetci účastníci na aktivitách koordinovaných 
agentúrou Frontex majú povinnosť hlásiť 
každé tvrdenie o porušeniach základných 
práv, ku ktorému došlo v rámci spoločných 
operácií v súlade s mechanizmom hlásenia 
vážnych incidentov. 

V priebehu roka 2014 agentúra Frontex 
pokračovala v posilňovaní spolupráce, ktorá sa 
začala už v roku 2013, s medzinárodnými 
organizáciami ako napríklad UNHCR 
a agentúra FRA na účely zabezpečenia časti 
školenia o základných právach počas brífingov 
pred nasadením. Experti z týchto organizácií 
boli vyzvaní, aby prizvaným príslušníkom 
poskytli konkrétne informácie o základných 
právach z teoretickej, ako aj 
praktickej/operačnej perspektívy vrátane 
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práva na medzinárodnú ochranu, zásady non-
refoulement, identifikácie zraniteľných skupín, 
ako napr. obete obchodovania s ľuďmi 
a maloletí bez sprievodu, a ich odporučenia 
príslušným orgánom. Napríklad v roku 2014 sa 
takýto postup uplatňoval v rámci spoločných 
operácií na mori v Grécku, Taliansku 
a Španielsku.  

 

2. Vykonávanie nového nariadenia EÚ 

656/2014/EÚ 

Agentúra Frontex venovala osobitnú 
pozornosť vykonávaniu nového nariadenia EÚ, 
ktorým sa stanovujú pravidlá dozoru nad 
vonkajšími námornými hranicami v kontexte 
operačnej spolupráce koordinovanej 
Európskou agentúrou pre riadenie operačnej 
spolupráce na vonkajších hraniciach členských 
štátov a Európskej únie, so zameraním na jej 
striktné povinnosti v oblasti základných práv. 
Konkrétne, zmeny boli zavedené do prílohy 3 
operačných plánov (Pravidlá účasti) a do 
špeciálnej správy z misie o technickom 
vybavení (pre plavidlá hostiteľského 
a prispievateľského ČŠ). 

V nariadení sa tiež vyžaduje posúdenie 
„celkovej situácie v tretej krajine“ vždy, keď je 
v rámci spoločnej operácie umožnené 
vylodenie alebo iné formy odovzdania 
zadržaných osôb do tretej krajiny. V roku 2014 
takáto možnosť bola len teoreticky 
predpokladaná v prípade spoločných operácií 
vykonávaných v Španielsku a Grécku.  

 

3. Spoločné návratové operácie (JRO) 

Na začiatku každého obdobia nasadenia sa 
v rámci SO Attica 2014 na brífing na mieste 
zabezpečia experti na skríning a tlmočníci, na 
tomto brífingu sa osobitne poukazuje na 
základné práva v aktivitách agentúry Frontex. 
Na brífingu sa poskytujú AJ relevantné 
informácie a konkrétne usmernenie 
a premieta sa video od úradníčky pre základné 
práva. Všetkým účastníkom na aktivitách 
agentúry Frontex sa poskytnú rady o tom, ako 
riadiť zraniteľných migrantov a odporučiť 

žiadosti o medzinárodnú ochranu. Okrem 
toho všetci účastníci na aktivitách agentúry 
Frontex sú informovaní o potrebe a povinnosti 
oznámiť obavy alebo tvrdenia vrátane 
prípadného tvrdenia o porušeniach 
základných práv vyskytujúcich sa v spoločných 
operáciách koordinovaných agentúrou 
Frontex a o metóde hlásenia používaného 
v týchto prípadoch – mechanizme hlásenia 
vážnych incidentov. 

Monitorovanie spoločných návratových 
operácií: článok 8 ods. 6 smernice o návrate 
členským štátom ukladá zaviesť účinný systém 
monitorovania, v členských štátoch však 
neexistuje presadzovaný jednotný systém 
monitorovania. Agentúra Frontex sa zamerala 
na zvýšenie percentuálneho podielu fyzicky 
monitorovaných letov v rámci návratových 
letov koordinovaných agentúrou Frontex. 
Agentúra má tiež štatút pozorovateľa v rámci 
projektu „FReM“ Medzinárodného centra pre 
rozvoj politiky (ICMPD) na vytvorenie 
a vyškolenie rezervy európskych 
monitorovacích pracovníkov. Európska 
ombudsmanka začala 22. októbra 2014 nové 
vyšetrovanie z vlastného podnetu týkajúce sa 
spoločných návratových operácií 
koordinovaných agentúrou Frontex so 
zameraním na dva hlavné aspekty: 
i) monitorovanie JROS a ii) podmienky 
a zaobchádzanie s migrantmi. Odpoveď 
agentúry Frontex bola odoslaná v januári 
2015. 

Nová koncepcia zberných spoločných 
návratových operácií (CJRO) sa ďalej rozšírila 
o dve cieľové krajiny (Albánsko a Gruzínsko) 
na základe skúsenosti niektorých členských 
štátov s týmto typom operácií organizovaných 
na vnútroštátnej úrovni. Eskorty z dvoch 
vybraných cieľových krajín vyškolila agentúra 
Frontex s cieľom zabezpečiť harmonizovanú 
úroveň školení a spoločné normy na ochranu 
a podporu základných práv. Na tieto operácie 
sa vzťahujú určité podmienky, ako napríklad 
povinnosť mať nezávislého monitorovacieho 
pracovníka na palube. 

V priebehu dvoch zdravotníckych seminárov 

organizovaných v roku 2014 päť policajných 

lekárov z členských štátov so skúsenosťami 
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v oblasti spoločných návratových operácií 

vypracovalo usmernenia pre zdravotnícke 

preventívne opatrenia v prípade spoločných 

návratových operácií a eskort, aby sa mohli 

stať neoddeliteľnou súčasťou rôznych školení 

agentúry Frontex v oblasti návratov. Cieľom je 

zlepšiť a optimalizovať informovanosť eskort 

a ich schopnosť plniť si bezpečne svoje 

povinnosti. Lekári vypracovali aj formulár 

„schopný absolvovať cestu“, v ktorom sú 

zohľadnené primerané základné práva 

a požiadavky kódexu správania pri spoločných 

návratových operáciách. 

 

4. Spoločná operácia VEGA Deti 2014 

V rámci pilotného projektu VEGA Deti v roku 

2013 pod vedením agentúry Frontex 

zástupcovia členských štátov, členovia 

konzultačného fóra agentúry Frontex 

o základných právach z medzinárodných 

a mimovládnych organizácií a úradníčka 

agentúry Frontex pre základné práva poskytli 

odbornú podporu pri príprave príručky VEGA 

Deti, ktorá je zbierkou najlepších postupov 

týkajúcich sa odhaľovania a ochrany 

ohrozených cestujúcich detí na vzdušných 

hraniciach. 

V roku 2014 agentúra Frontex koordinovala 

spoločnú operáciu VEGA Deti na deviatich 

európskych letiskách s cieľom otestovať, 

posúdiť a ohodnotiť návrh príručky v reálnom 

živote. Účelom spoločnej operácie bolo 

podporiť hlavné postupy identifikácie 

ohrozených detí so sprievodom, odlúčených 

od rodičov a cestujúcich detí bez sprievodu, 

aktiváciu referenčného mechanizmu 

príslušnými orgánmi a narušenie aktivít 

zločineckých sietí na základe štandardných 

operačných postupov návrhu príručky VEGA 

Deti. Táto príručka ponúka špecifické 

usmernenie pre príslušníkov pohraničnej 

stráže, ktorí sa často zohrávajú kľúčovú úlohu 

pri iniciovaní týchto procesov, a pri rozkladaní 

súvisiacej trestnej činnosti. 

Experti z konzultačného fóra boli nasadení na 

vybraných letiskách EÚ s cieľom poskytnúť 

podporu na základe svojich odborných 

skúseností práci miestnych príslušníkov 

pohraničnej stráže a úradov nasadených 

agentúrou Frontex. Ich hlavnou úlohou bolo 

pozorovať, poskytovať poradenstvo a pomoc 

nasadeným príslušníkom pri uplatňovaní 

štandardných operačných postupov na 

identifikáciu ohrozených detí pri kontrolách 

na vzdušných vonkajších hraniciach. V tomto 

rámci spoločná operácia poskytla jedinečnú 

príležitosť na posilnenie vzájomnej výmeny 

odborných poznatkov s občianskou 

spoločnosťou a medzinárodnými 

organizáciami a na zhromaždenie 

osvedčených postupov, ktoré sa budú 

realizovať v budúcich aktivitách na 

zabezpečenie lepšej ochrany ohrozených detí, 

ako aj efektívneho rozloženia aktivít 

zločineckých sietí. 

Návrh príručky bude uverejnený v druhom 

štvrťroku 2015. 

 

5. Účasť partnerských organizácií na 

operačných aktivitách 

V novembri 2014 agentúra Európskej únie pre 
základné práva (FRA) uverejnila dve správy 
o situácii v oblasti základných práv na 
vzdušných a pozemných hraničných 
priechodoch. Tieto správy dopĺňajú skoršiu 
správu agentúry FRA o situácii na južných 
námorných hraniciach. Agentúra Frontex vzala 
na vedomie obsah aj odporúčania uvedené 
v týchto správach. Agentúra bude pracovať na 
nadväzných opatreniach vyplývajúcich 
z týchto správ v roku 2015 spolu s agentúrou 
FRA a inými relevantnými partnermi. 

a) Analýza rizík 

V roku 2014 sa úsilie zamerané na 

presadzovanie aspektov základných práv 

do aktivít a produktov v oblasti analýzy 

sústredilo na tri hlavné oblasti. 
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Postup na rozhovory s migrantmi v rámci 
debrífingu sa zlepšili zahrnutím informácií 
o možnosti pre migrantov poukázať a oznámiť 
porušenia základných práv. 

Členovia konzultačného fóra a iné 
mimovládne organizácie prítomné v krajinách 
pôvodu/odchodu/cieľa mali príležitosť 
poskytnúť informácie o situácii na mieste 
vrátane profilov migrantov dostupných na 
rôzne účely analýzy rizík. Napríklad, 
organizácie poskytli osobitné písomné 
príspevky k produktom analýzy rizík, podieľali 
sa na akciách v oblasti analýzy rizík, ako napr. 
„taktické porady“, kde sa poskytovali 
informácie o situácii v krajinách pôvodu 
a tranzitu utečencov a migrantov (Jezuitská 
služba pre utečencov a UNHCR) s podporou 
oddelenia analýzy rizík pri príprave niektorých 
týždenných operačných brífingov (UNHCR). 

Príručka o rizikových profiloch pre boj proti 

obchodovaniu s ľuďmi bola aktualizovaná. 

b) Situačné centrum agentúry Frontex 
(FSC) 

Základné práva sú neoddeliteľnou súčasťou 
v rámci monitorovacích aktivít celkového 
stavu, ako aj v rámci systému EUROSUR. 
Tento prístup sa odráža v niektorých 
konkrétnych aktivitách. 

Monitoring médií: informácie získané 
z otvorených zdrojov prispievajú k zvýšeniu 
informovanosti zamestnancov a členských 
štátov o možných prípadoch porušovania 
základných práv a umožňujú úradníčke pre 
základné práva a operačným pracovníkom 
prijať primerané opatrenia.  

Hlásenie vážnych incidentov (SIR): tento 
postup je oficiálnym mechanizmom podávania 
správ na informovanie o vážnych incidentoch 
zahŕňajúcich aj prípady údajných porušení 
základných práv v rámci spoločných operácií 
koordinovaných agentúrou Frontex. Pri tomto 
mechanizme sa predpokladá prvé nahlásenie 
a následné opatrenia, a to prostredníctvom 
vymenovania koordinátora SIR (úradníčka 
agentúry Frontex pre základné práva), ktorý 
zabezpečí zhromaždenie všetkých potrebných 
informácií a navrhne opatrenia zamerané na 
riešenie incidentu.  

Služby v oblasti syntézy agentúry Frontex 
(FFS): v priebehu roku 2014 agentúra Frontex 
postupne poskytovala prvé operačné služby 
prostredníctvom služieb agentúry Frontex 
v oblasti syntézy (FFS). Základným cieľom 
služieb poskytovaným agentúre Frontex 
a členským štátom je zlepšiť schopnosť 
reakcie a núdzovej reakcie vnútroštátnych 
pohraničných orgánov. Pri poskytovaní služieb 
FFS významnú pridanú hodnotu agentúra 
priniesla poskytovaním informácií orgánom 
ĆŠ, ktoré pomohli vykonávať efektívnejšie 
pátracie a záchranné operácie na mori. 

Príručka systému Eurosur zahŕňa samostatnú 
kapitolu o základných právach, ako aj časť 
o základných právach v kapitole týkajúcej sa 
aktivít v oblasti monitorovania a podávania 
správ, kde sa zásady základných práv spájajú 
so všetkými hlavnými oblasťami rámca 
systému Eurosur a uvedené sú súvisiace 
najlepšie postupy. 

Odborná príprava o systéme Eurosur: 
štandardný učebný plán odbornej prípravy 
poskytnutý komunite systému Eurosur zahŕňa 
základné práva, podrobnejšie témy týkajúce 
sa základných práv, ako je to opísané 
v príručke systému EUROSUR, sa môžu 
prediskutovať a ďalej začleniť do 
každodenných aktivít. 

 

Budovanie kapacít 

Zásady základných práv a medzinárodnej 
ochrany sú v plnej miere integrované 
do agentúry vzdelávacích aktivít agentúry 
Frontex. V roku 2014 boli vypracované 
a zavedené viaceré nové vzdelávacie 
programy a produkty zahŕňajúce aspekty 
základných práv. Pokračovalo sa aj 
s programami a produktmi, ktoré boli 
vypracované už skôr. Špecifické aktivity so 
zameraním na základné práva realizované 
v roku 2014: 

 

Odborná príprava školiteľov v oblasti 

základných práv a boja proti obchodovaniu 

s ľuďmi 
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Odborná príprava vnútroštátnych školiteľov je 
založená na metodike vypracovanej v príručke 
pre školiteľov v oblasti základných práv 
a v príručke školiteľov pre oblasť boja proti 
obchodovaniu s ľuďmi. Pre členské štáty (ČŠ) 
a krajiny pridružené k Schengenskému 
dohovoru (SAC) boli organizované dva kurzy 
zamerané na školenie školiteľov a pre krajiny, 
s ktorými sú uzavreté pracovné dohody (WAC) 
bol organizovaný jeden kurz o základných 
právach pre príslušníkov pohraničnej stráže, 
pričom dva kurzy zamerané na školenie 
školiteľov pre ČŠ boli organizované v oblasti 
boja proti obchodovaniu s ľuďmi. K odbornej 
príprave prispievali experti z partnerských 
organizácií, ako napr. Európsky podporný úrad 
pre azyl (EASO), Úrad Vysokého komisára OSN 
pre utečencov (UNHCR), Organizácia pre 
bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), 
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 
a Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské 
práva). 
 
Účastníci absolvujú odbornú prípravu týkajúcu 
sa obsahu oboch príručiek, ako aj o tom, ako 
navrhnúť program vzdelávania a používať 
príslušné metodiky a participatívny prístup 
v odbornej príprave v oblasti základných práv 
a boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Použitie 
tvorivých, interaktívnych učebných metód 
pomohlo zabezpečiť aktívnu a angažovanú 
súčinnosť účastníkov.  
 

Nástroje elektronického vzdelávania v oblasti 

základných práv 

Začalo sa pracovať na príprave nástrojov 
elektronického vzdelávania v oblasti 
základných práv a v roku 2015 bude táto 
práca pokračovať.  

Vypracované bolo hodnotenie elektronického 
vzdelávania v oblasti boja proti obchodovaniu 
s ľuďmi a toto vzdelávanie bude zavedené 
v roku 2015. 

 

Spoločné európske magisterské štúdium 

strategického riadenia hraníc 

Základné práva a etika sú neoddeliteľnou 
súčasťou všetkých aspektov vzdelávania 

a praxe príslušníkov pohraničnej stráže. 
Elektronické vzdelávanie v oblasti základných 
práv preto zohráva dôležitú úlohu v rámci 
spoločného európskeho magisterského štúdia 
strategického riadenia hraníc. Magisterské 
štúdium má špeciálny modul pre oblasť 
základných práv a etiky pri riadení európskych 
hraníc – 5 ECTS kreditov (140 vyučovacích 
hodín), ktorého cieľom je, aby študenti 
nadobudli znalosti, zručnosti a kompetencie 
nevyhnutné na zahrnutie dodržiavania, 
podporovania a uplatňovania základných práv 
a etiky pri prijímaní strategických rozhodnutí 
a posúdenie ich vplyvu na riadenie hraníc. 
Študenti nadobudnú poznatky v oblasti 
základných práv a etiky, ako sa uvádza 
v európskych a medzinárodných právnych 
rámcoch a ako vyplýva z príslušnej právnej 
vedy a judikatúry. Tento modul umožní 
študentom prijímať strategické rozhodnutia 
a získať prehľad o súčasných inštitucionálnych 
štruktúrach a politikách spôsobom, ktorý 
zohľadňuje základné práva a etiku. Tento 
modul je jedným zo základných modulov 
celého magisterského programu.  
 
Okrem toho vzdelávanie v oblasti základných 
práv je zahrnuté do celého magisterského 
programu, a to vo všetkých deviatich 
moduloch programu, keď sa základné práva 
a etické požiadavky zohľadňujú v súvislosti so 
strategickým vývojom v rámci organizácií 
pohraničnej stráže, zmenami plánov riadenia, 
aspektmi týkajúcimi sa inovácií a technológií 
v oblasti bezpečnosti hraníc, spolupráce pri 
riadení hraníc, riadení rizík a hrozieb, 
globálnym kontextom bezpečnosti hraníc 
a pod. 
 
Učebný plán magisterského programu 
preskúmalo konzultačné fórum agentúry 
Frontex pre oblasť základných práv, ktoré 
poskytlo cenný príspevok k jeho obsahu 
a prístupu k vzdelávaniu.  
 

Sektorový rámec kvalifikácií pre pohraničnú 

stráž 

Program obsahuje príručku na zahrnutie 
základných práv do celého vzdelávania 
pohraničnej stráže s cieľom pomôcť členským 
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štátom pri zahrnutí aspektov základných práv 
do všetkých kurzov odbornej prípravy. 
Príručka je zameraná na podporu pracovníkov 
pripravujúcich učebné plány pri písaní 
a posudzovaní vzdelávacích výstupov 
v súvislosti so základnými právami, ktoré sú 
čoraz špecifickejšie a vhodné pre programy 
a učebné plány kurzov.  

V roku 2014 bol projekt zameraný na prípravu 
príručky a koncepcie kurzu pre pracovníkov 
pripravujúcich učebné plány školenie, ktoré 
zahŕňajú praktické a teoretické informácie 
o tom, ako zahrnúť vzdelávacie výstupy 
v oblasti základných práv do všetkých kurzov 
a učebných plánov v oblasti pohraničnej 
stráže. V roku 2014 sa uskutočnili tri kurzy 
odbornej prípravy.  

 

Profilová odborná príprava tímov európskej 

pohraničnej stráže (EBGT) 

Špecializované školenie týkajúce sa 
základných práv a medzinárodnej ochrany sa 
poskytuje v každej profilovej odbornej 
príprave pre členov tímov EBGT (profilová 
odborná príprava pre debrífingových 
expertov, profilová odborná príprava pre 
expertov na skríning, profilová odborná 
príprava pre expertov na pohovory v rámci 
osobitnej kontroly a profilová odborná 
príprava pre príslušníkov letiskovej 
pohraničnej stráže vykonávajúcich osobitnú 
kontrolu). Zahrnuté sú tieto témy: základné 
práva v práci príslušníkov pohraničnej stráže, 
medzinárodná ochrana, identifikácia 
zraniteľných osôb, vstup do EÚ a zásady non-
refoulement, rizikové faktory pri pohovoroch 
s osobami so zdravotným znevýhodnením, 
hlásenie vážnych incidentov. Všetky témy sú 
prezentované z právneho a najmä 
z praktického hľadiska so zreteľom na 
perspektívu členov tímov EBGT a prizvaných 
príslušníkov.  

V roku 2014 sa začala príprava nového 
profilového vzdelávania – Odborná príprava 
tímov EBGT v oblasti dozoru nad pozemnými 
hranicami – a bude pokračovať aj v roku 2015. 
Odborná príprava bude zahŕňať praktický 
a interdisciplinárny prístup a sústredí sa na 

také aspekty ako komunikácia, odhaľovanie 
prípadov nelegálnej migrácie/obchodovania 
s ľuďmi, zákonné opatrenia pohraničnej 
stráže, prvá pomoc, predkladanie správ 
v rámci spoločnej operácie, použitie 
donucovacích prostriedkov a pod. 
 

Učebné plány pre vzdelávanie príslušníkov 

pohraničnej stráže na strednej úrovni (MLC) 

Nový kurz nazvaný „Operačná odborná 
príprava pre stredný manažment pohraničnej 
stráže EÚ“ vypracovali v roku 2014 experti 
členských štátov EÚ v súlade s úrovňou SQF 6 
ako spoločný vzdelávací program pre 
príslušníkov z orgánov zodpovedných za 
bezpečnosť hraníc v Európskej únii na strednej 
až vysokej úrovni. Obsahuje štyri samostatné 
moduly, z ktorých jeden je vyhradený témam 
týkajúcim sa základných práv: úvod do 
základných práv, riziká porušovania 
základných práv, zisťovanie informovanosti 
o základných právach, zisťovanie prehľadu 
o informovanosti o základných právach, 
prehľad porušovania základných práv, 
charakteristika operačného manažéra 
dodržiavajúceho základné práva, budúcnosť 
základných práv v aktivitách pohraničnej 
stráže. 
 
Ostatné tri moduly popritom tiež zahŕňajú 
relevantné témy týkajúce sa základných práv.  
 

Odborná príprava v oblasti základných práv 

pre zamestnancov agentúry Frontex 

Vďaka úzkej spolupráci s agentúrou Európskej 
únie pre základné práva (FRA) aj Úradom 
vysokého komisára OSN pre utečencov 
(UNHCR), ako aj s podporou úradníčky pre 
základné práva bol vypracovaný koncept 
odbornej prípravy v oblasti základných práv 
pre pracovníkov agentúry Frontex. Táto 
koncepcia vychádza zo stratégie agentúry 
Frontex pre základné práva.  

Základná dvojdenná odborná príprava 
v oblasti základných práv je povinná 
pre všetkých zamestnancov agentúry Frontex. 
Po prvom pilotnom školení, ako aj ďalších 
troch školeniach organizovaných v roku 2013, 
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sa v roku 2014 uskutočnili ďalšie štyri 
školenia. Všetky školenia zabezpečovali dvaja 
externí odborníci v oblasti základných práv. 
Dovedna bolo doteraz vyškolených 
138 zamestnancov agentúry Frontex. Ďalšie 
školenia sa uskutočnia v roku 2015. 

Ciele vzdelávania z hľadiska vzdelávacích 
výstupov sú trojaké: znalosti, zručnosti 
a postoj. Konkrétne sa očakávalo, že 
zamestnanci porozumejú základom 
a princípom základných práv, budú vedieť 
uplatňovať hľadisko ľudských práv v ich oblasti 
práce alebo ho zavedú do praxe pomocou 
„nástroja analýzy ľudských práv, a napokon 
uznajú ich relevantnosť pre ich prácu.  

 

Ďalšie iniciatívy v oblasti odbornej prípravy 

Spoločný základný študijný program (CCC) 
Program hodnotenia interoperability (IAP) sa 
zameriava na hodnotenie interoperability 
útvarov pohraničnej stráže v Európe. Osobitná 
pozornosť sa venuje podpore a ochrane 
základných práv. Hodnotenie CCC-IAP 
zamerané na študentov z pohraničnej stráže 
v ČŠ EÚ, krajinách SAC a WAC sa zaoberalo 
viacerými otázkami týkajúcimi sa základných 
práv. Tento program bude pokračovať 
v priebehu prvého štvrťroka 2015. Aj v rámci 
CCC Výmenný program študentov mali 
študenti zúčastňujúci sa na výmenách 
možnosť prehĺbiť si svoje znalosti o otázkach 
základných práv. V rámci CCC Program 
mobility učiteľov mali zúčastnení učitelia 
z pohraničnej stráže možnosť pozorovať, ako 
funguje dodržiavanie základných práv 
v spoločných operáciách agentúry Frontex na 
hosťujúcich kontaktných miestach a vymieňať 
si skúsenosti so svojimi partnermi 
v hostiteľských partnerských akadémiách 
o odbornej príprave v oblasti základných práv. 
 
Aspekty základných práv sú tiež súčasťou 
týchto vzdelávacích aktivít realizovaných 
v priebehu roku 2014: odborná príprava 
v oblasti spoločných operácií, ako napr. 
odborná príprava vedúcich eskort, študijný 
modul Spoločná európska cezhraničná 
spolupráca, príprava nástroja elektronického 
vzdelávania o Kódexe schengenských hraníc 

a príručka k odbornej príprave hodnotiteľov 
schengenského mechanizmu, vypracovanie 
nástroja pre výučbu anglického jazyka na 
strednej úrovni pre príslušníkov pohraničnej 
stráže na letiskách. 
 
Agentúra Frontex preložila knihu „Hope in my 
Heart, Freedom on my Mind“ (Nádej v mojom 
srdci, sloboda v mojej mysli) do angličtiny, 
ktorá bola na otvorenom trhu publikovaná aj 
pod názvom „Paradise Denied“ (Odopretý raj). 
Kniha hovorí o skutočnom príbehu Eritrejčana 
Zekariasa Kebraeba, ktorý utiekol zo svojej 
krajiny v túžbe po lepšom živote v Európe 
a napokon mu bolo umožnené zostať 
v Nemecku. Kniha prispieva k informovanosti 
o situácii nelegálnych migrantov, ich názoroch 
a potrebách pri styku s orgánmi verejnej 
správy. Táto kniha sa bude používať v rámci 
aktivít odbornej prípravy príslušníkov 
európskej pohraničnej stráže realizovanej 
agentúrou Frontex. 
 

Vonkajšie vzťahy s tretími krajinami 

Všetky aktivity agentúry Frontex v rámci 
spolupráce s orgánmi tretích krajín sa riadili 
zásadou úplného dodržiavania základných 
práv a ich aktívnej podpory. V roku 2014 
agentúra začala proces revízie pracovných 
dohôd s cieľom zvýšiť dôraz na dodržiavanie 
a presadzovanie základných práv a zásad 
v operačnej spolupráci s tretími krajinami.  
 

Agentúra Frontex a Európsky podporný úrad 
pre azyl (EASO) uskutočňujú 18-mesačný 
projekt nazvaný „Podpora účasti Jordánska na 
práci úradu EASO, ako aj účasť Maroka 
a Tuniska na práci úradu EASO a agentúry 
Frontex“. Projekt, ktorý viedol a koordinoval 
úrad EASO a ktorý bol financovaný z nástroja 
európskeho susedstva (ENPI), spadá do 
zodpovednosť Generálneho riaditeľstva EÚ 
pre rozvoj a spoluprácu (GR DEVCO). Projekt 
je zameraný na podporu účasti troch krajín na 
práci agentúr. Samotný úrad EASO bude 
realizovať opatrenia v Jordánsku, zatiaľ čo 
úrad EASO a agentúra Frontex sa budú 
spoločne podieľať na aktivitách v Maroku 
a Tunisku. Súčasťou projektu je aj pracovný 
seminár, ktorý sa bude konať v týchto 



 
 59 

krajinách o tom, ako agentúra dodržiava 
a podporuje základné práva.  

 

Agentúra Frontex realizuje aj projekt 

budovania kapacít – Východné partnerstvo 

(EaP) – IBM financovaný EÚ, ktorého cieľom je 

zabezpečiť bezpečnosť hraníc a umožniť 

legitímny pohyb osôb a tovaru v regióne 

a zároveň zabezpečiť, aby sa počas celého 

projektu venovala potrebná pozornosť boju 

proti korupcii a dodržiavaniu ľudských práv. 

Má tri súčasti, ktoré si vyžadujú: 1) budovanie 

kapacít na podporu vnútroštátnych učebných 

osnov v štátnych vzdelávacích inštitúciách, 

2) špeciálnu odbornú prípravu vrátane 

budovania operačných kapacít a 3) prierezové 

otázky charakterizované osobitnými 

horizontálnymi iniciatívami. Osobitná 

pozornosť sa bude venovať zásadám dobrej 

správy vecí verejných so zreteľom najmä na 

zodpovednosť, udržateľnosť, integritu, 

transparentnosť, boj proti korupcii, 

spoluprácu medzi orgánmi, ako aj 

dodržiavanie a ochranu základných práv podľa 

noriem EÚ a medzinárodných noriem 

a najlepších postupov. Tieto iniciatívy sa samé 

osebe budú vykonávať v rámci všetkých 

tematických oblastí a súčastí projektu. 

 

Iné záležitosti v oblasti základných práv 

Podľa článku 33 nariadenia o agentúre 
Frontex, agentúra je povinná vykonať 
nezávislé vonkajšie hodnotenie vykonávania 
tohto nariadenia. V roku 2014 sa druhé 
vonkajšie hodnotenie začalo konkrétnym 
zameraním okrem iného na analýzu spôsobu, 
akým agentúra dodržiava Chartu základných 
práv EÚ pri výkone svojich aktivít. V rámci 
hodnotenia sa tiež posúdi ako efektívne 
agentúra vykonáva svoje aktivity, vplyv týchto 
aktivít a pracovné postupy agentúry a jej 
vzťahy s externými zainteresovanými 
stranami. Očakáva sa, že v rámci hodnotenia 
sa identifikujú možné nedostatky a potreba 
posilniť mandát agentúry a jej postupy. 
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Príloha I. Výročná správa o prístupe k dokumentom  
 

Počiatočné žiadosti:  

37 počiatočných žiadostí prijatých  

Výsledky:  

18 prístup povolený  

12 čiastočný prístup  

7 Prístup zamietnutý  

Opakované žiadosti:  

2 prijaté opakované žiadosti  

Zamietnutie s uplatnenou výnimkou:  

Článok 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1049/2001: Ochrana verejného záujmu, pokiaľ ide o verejnú 

bezpečnosť, obranné a vojenské záležitosti, medzinárodné vzťahy, finančnú, menovú alebo 

hospodársku politiku Spoločenstva alebo členského štátu 
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Príloha J. Rozpočtové prostriedky na rok 2014 
 

 
Rozpočtová položka   

(sumy v tis. EUR) 

Pôvodný 
rozpočet na 
rok 2014 

Opravný 
rozpočet na 
rok 2014 

Presun rozpočtových 
prostriedkov 

Dostupné 
rozpočtové 
prostriedky 

Záväzky Platby Sumy, ktoré sa majú presunúť 
Nepoužit

é 

 

           (C2)1 (C5)2 (C8)3 Spolu   

  (A) (B) (C) (D)a (E) (E)/(D) (F) (F)/(D) (G) (H) (I) (J)b (J)/(D) (Κ)c (K)/(D) 

Hlava 1 Zamestnanci 20 472 0 - 390 
-

2 % 20 082 20 076 
100 

% 19 902 99 % 0 1 173 174 1 % 6 0 % 

Hlava 2 Iné administratívne výdavky 12 590 0 214 2 % 12 804 12 616 99 % 8 099 63 % 0 0 4 540 4 540 35 % 189 1 % 

Hlava 3 Operačné aktivity 56135 4214 176 0 % 60 524 59 454 98 % 36 252 60 % 810 4 
23 549 24 363 40 % 261 

0 % 

Celkový súčet regulárneho rozpočtu 89 197 4214 0 93 411 92 145 99 % 64 253 69 % 810 5 28 262 29 078 31 % 456 0 % 

Rozdelenie rozpočtových prostriedkov v hlave 3 

30 Operácie 42 117 4214 0 0 % 46 331 46 196 
100 

% 
27 696 60 % 0 3 18 846 18 849  41 % 135 0 % 

300
0 

Pozemné hranice 9 080 0 
- 1 830 -20 % 7 250 7 250 100 

% 
5 315 73 % 0 2 

1 975 1 976 27 % 0 
0 % 

301
0 

Morské hranice 21 440 4 214 2 730 13 % 28 384 28 249 
100 

% 
13 989 49 % 0 0 14 548 14 548 51 % 135 0% 

302
0 

Vzdušné hranice 2 100 0 100 5 % 2 200 2 200 
100 

% 
1 841 84 % 0 1 359 361 16 % 0 0 % 

305
0 

Spolupráca pri návratoch 9 497 0 - 1 000 -11 % 8 497 8 497 
100 

% 
6 552 77 % 0 0 1 964 1 964 23 % 0 0 % 

310 Analýza rizík 1 171 0 750 64 % 1 921 1 105 58 % 792 41 % 810 0 313 1 124 59 % 6 0 % 

311 Situačné centrum agentúry Frontex 600 0 0 0 % 600 595 99 % 352 59 % 0 0 243 243 41 % 5 1 % 

312 EUROSUR 5 030 0 - 77 -2 % 4 953 4 898 99 % 3 157 64% 0 0 1 741 1 742 35 % 55 1 % 

320 Odborná príprava 4 050 0 0 0 % 4 050 4 050 
100 

% 
2 552 63 % 0 0 1 499 1 499 37 % 0 0 % 

330 Výskum a vývoj 1 000 0 - 252 -25 % 749 732 98 % 469 63 % 0 1 262 263 35 % 17 2 % 

340 Združené zdroje 1 000 0 - 30 -3 % 971 935 96 % 555 57 % 0 0 381 381 39 % 35 4 % 

350 Rôzne operačné aktivity 107 0 0 0 % 107 107 
100 

% 97 91 % 0 0 10 10 9 % 0 0 % 

351 
Operačné IT projekty 110 0 0 

0% 110 110 
100 

% 0 
0% 0 0 110 110 

100 % 0 
0 % 

352 Európsky deň pohraničnej stráže 350 0 - 13 -4 % 337 337 
100 

% 298 88 % 0 0 39 39 12 % 0 0 % 

360 
Vonkajšie vzťahy tretích krajín a IBPC 505 0 - 190 

-38 % 315 307 
98 % 216 

69 % 0 0 91 91 
29 % 8 

2 % 

361 
Externé vzťahy a spolupráca 
s medzinárodnými organizáciami a THB 55 0 0 0 % 55 55 

100 
% 50 90 % 0 0 5 5 10 % 0 0 % 

362 Úradník pre základné práva 40 0 - 13 -33 % 27 27 
100 

% 18 68 % 0 0 9 9 32 % 0 0 % 

 

1 Neautomatické (C2) 
2 Interné pripísané príjmy (C5)  
3 Automatické (C8) 

 



 

 
 63 

a (D)=(A)+(B)+(C) 
b (J)=(G)+(H)+(I) 
c (K)=(D)-(E)-(G) 
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Rozdelenie zamestnancov1 podľa oddelení v agentúre Frontex k 31. decembru 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

 Pri
mer
aný 

CA TA SNE CA TA SNE CA TA SNE CA TA SNE CA TA SNE CA TA SNE CA TA SNE CA TA 

Riaditeľstvo2 0 0 2 0 0 5 0 3 5 1 3 6 1 3 7 2 3 6 2 2 7 1 3 8 

Podpora vedenia 0 2 7 3 5 9 3 4 12 5 9 16 4 9 16 5 9 17 5 1
0

18 5 73 16 

Úrad pre základné práva 
 

0 1 0 1 1 0 1 1 

Odbor operácií 

Oddelenie spoločných operácií 0 1 8 33 7 1
2

32 1
0

19 33 1
1

23 35 1
1

23 35 1
1

23 34 1
1

25 30 11 27 

Oddelenie analýzy rizík 1 1 5 12 2 1
3

17 3 12 14 6 17 18 8 17 18 8 17 21 7 15 19 8 18 

Situačné centrum agentúry Frontex 0 0 1 0 3 1 2 4 6 3 5 11 3 9 11 4 8 11 7 8 10 6 8 12 

Odbor budovania kapacít 

Oddelenie odbornej prípravy 0 1 2 6 2 4 5 2 5 4 3 8 7 3 9 7 3 8 7 3 9 7 3 8 

Oddelenie združených zdrojov 0 0 2 3 0 2 3 1 2 4 1 5 5 1 5 5 1 5 4 1 5 5 1 5 

Oddelenie výskumu a vývoja 0 1 2 4 1 1 3 1 7 2 1 12 2 1 12 1 1 11 2 1 11 1 1 11 

Odbor správy 

Oddelenie pre administratívne služby5 3 7 1 0 2 1 0 2 20 0 3 25 0 
 

Oddelenie ľudských zdrojov a služieb 
 2

6
11 0 2

8
10 0 2

6
12 1 28 12 

Oddelenie IKT 
 

6 17 0 6 16 0 6 17 0 6 18 

Oddelenie pre financie a obstarávanie 1 3 7 0 3 9 0 5 9 0 6 13 0 7 10 0 5 11 0 6 11 0 7 12 

Právne oddelenie 0 1 1 0 1 2 2 1 3 0 1 3 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

 

Spolu6 5 17 
4
7 

61 
4
4 

7
6 

67 
6
0 

10
0 

66 
7
9 

13
9 

76 
8
5 

14
1 

78 
8
4 

13
7 

83 
8
2 

14
2 

76 85 
14

9  

1 V tabuľke sú zamestnanci označení ako „AA“ (Auxiliary Agents - pomocní zamestnanci [kategória, ktorá zanikla v priebehu roku 2008]), „CA“ (Contract Agents – zmluvní zamestnanci), „TA“ (Temporary Agents – dočasní 
zamestnanci) a „SNE“ (Seconded National Experts –vyslaní národní experti) 

2 „Riaditeľstvo“ sa skladá z výkonného riaditeľa, zástupcu výkonného riaditeľa, riaditeľov odborov, manažéra pre riadenie produktov a zmien riaditeľa operácií, koordinátora riadenia v odbore správy a koordinátora 
sekretariátu riadiacej rady (= 8 TA), asistentov riaditeľov odborov (= 3CA) 

3 Toto nezahŕňa 4 CA, ktorí sú financovaní z grantu Východného partnerstva. 
4 K tomuto patria 2 SNE „bez nákladov“. 
5 V roku 2010 „Oddelenie pre administratívne služby“ bolo rozdelené na dve samostatné oddelenia (v rámci odboru správy). Oddelenie ľudských zdrojov a služieb a oddelenie informačných a komunikačných technológií. 
6 Celkový počet všetkých zamestnancov a osôb, ktoré dostali pracovnú ponuku a ktoré potvrdili svoju dostupnosť do 31. decembra 2014. 
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Rozdelenie dočasných zamestnancov v agentúre Frontex 

Funkčná skupina a platová trieda 

2013 2014 

Schválené v rámci rozpočtu EÚ Obsadené k 31/12/20131 Schválené v rámci rozpočtu EÚ Obsadené k 31/12/20142 
Stále pracovné 
miesta 

Dočasné pracovné 
miesta 

Stále pracovné 
miesta 

Dočasné pracovné 
miesta 

Stále pracovné 
miesta 

Dočasné pracovné 
miesta 

Stále pracovné 
miesta 

Dočasné pracovné 
miesta 

AD 16 -  -  - - - - 

AD 15 - 1 - 1 - 1 - -3 

AD 14 - 1 - 1 - 1 - 2 

AD 13 - 4 - 4 - 4 - 4 

AD 12 - 11 - 9 - 11 - 12 

AD 11 - 8 - 8 - 8 - 6 

AD 10 - 6 - 5 - 6 - 6 

AD 9 - 8 - 8 - 8 - 17 

AD 8 - 43 - 39 - 43 - 31 

AD 7 - 8 - 5 - 8 - 13 

AD 6 - 6 - 6 - 6 - 3 

AD 5 - 2 - 2 - 2 - 1 

AD spolu - 98 - 88 - 98 - 95 

AST 11 - - - - - - - - 

AST 10 - - - - - - - - 

AST 9 - - - - - - - - 

AST 8 - 5 - 5 - 5 - 8 

AST 7 - 11 - 10 - 11 - 11 

AST 6 - 14 - 14 - 13 - 14 
 

1 Výsledky reklasifikácie sú zahrnuté v údajoch týkajúcich sa dočasných pracovných miest obsadených koncom roka. 
2 Výsledky reklasifikácie sú zahrnuté v údajoch týkajúcich sa dočasných pracovných miest obsadených koncom roka. 
3 Európska komisia uverejnila oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu výkonného riaditeľa v platovej triede AD 14 s výslednými 2 dočasnými pracovnými miestami v platovej triede AD 14 (výkonný riaditeľ 
a zástupca výkonného riaditeľa) namiesto 1 dočasného pracovného miesta v platovej triede AD 15 (výkonný riaditeľ) a 1 dočasného pracovného miesta v platovej triede AD 14 (zástupca výkonného riaditeľa), ako bolo 
schválené v rámci rozpočtu EÚ. 
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Skratky použité vo súhrnnej správe 2014 
 

BCP Hraničný priechod 
BG Pohraničná stráž 
BSCF Kooperačné fórum pre oblasť Čierneho mora 
CF Konzultačné fórum 
CPIP Spoločný súbor predhraničných spravodajských informácií 
CRM Optimalizácia činnosti posádky 
CSDP Spoločná bezpečnostná a obranná politika 
ED4BG Európsky deň pohraničnej stráže (ED4BG) 
EASO Európsky podporný úrad pre azyl 
EBGT Tímy európskej pohraničnej stráže 
EEAS Európska služba pre vonkajšiu činnosť 
EFCA Európska agentúra pre kontrolu rybárstva 
EMSA Európska námorná bezpečnostná agentúra 
ENLETS Európska sieť technologických služieb presadzovania práva 
ESP Európsky situačný prehľad 
EURINT Projekt výmeny skúseností o získavaní cestovných dokladov (financovaný EÚ) 
FRA Agentúra pre základné práva 
HoTRU Vedúci oddelenia odbornej prípravy 
HR Ľudské zdroje 
IBM Integrované riadenie hraníc 
IBPC Medzinárodná konferencia hraničnej polície 
ICAO Medzinárodná organizácia civilného letectva 
ICMPD Medzinárodné centrum pre rozvoj migračnej politiky 
ICT Informačné a komunikačné technológie (oddelenie agentúry Frontex) 
IMDatE Integrované prostredie námorných údajov 
IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu 
IT Informačné technológie 
JO Spoločná operácia (SO) 
JORA Aplikácia na podávanie správ o spoločných operáciách 
JRO Spoločná návratová operácia 
MIA Ministerstvo vnútorných vecí 
MLC Kurz pre príslušníkov na strednej úrovni 
MP Horské operácie 
MS Členský štát (ČŠ) 
NFPOC Národné kontaktné miesto agentúry Frontex 
NGO Mimovládna organizácia (MVO) 
ODIHR Úrad pre demokratické inštitúcie a ľudské práva OBSE 
OHCHR Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva 
OLAF Európsky úrad pre boj proti podvodom 
OMNTE Celkové minimálne množstvo technického vybavenia 
OSC Kurz operačného pátrania a záchrany 
PC Krajina partnerstva 
PC Partnerské (tretie) krajiny 
FPU Oddelenie pre financie a obstarávanie 
PVLMM Mechanizmus monitorovania po liberalizácii vízového režimu 
RAU Oddelenie analýzy rizík 
REX Cvičenie rýchleho zásahu (2013) 
SAC Krajina pridružená k Schengenskému dohovoru 
SAR Pátranie a záchrana 
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SAR Pátranie a záchrana 
SEF Portugalský imigračný úrad 
SEM Mechanizmus schengenského hodnotenia 
SGO Vyslaný prizvaný príslušník 
SIR Správa o vážnom incidente 
SOCTA Hodnotenie hrozieb závažnej a organizovanej trestnej činnosti 
SOP Štandardný operačný postup 
SQF Odvetvový kvalifikačný rámec pre pohraničné stráže 
THB Obchodovanie s ľuďmi 
UNHCR UN Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov 
VIS Vízový informačný systém 
WA Pracovná dohoda 
WAC Pracovná dohoda – (tretie) krajiny 
WB-RAN Sieť pre analýzu rizík v oblasti západného Balkánu 
WG Pracovná skupina 
 


