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Rok 2015, ktorý bol významný tým, že agentúra Frontex oslávila svoje desiate výročie, bol tiež 
najnáročnejším obdobím pre agentúru od jej založenia. V dôsledku viacerých faktorov predstavoval 
minulý rok pre agentúru a schengenský priestor skutočný záťažový test so silnými tlakmi na kapacity 
subjektov na vnútroštátnej, ako aj na európskej úrovni. Úplne najvýznamnejším faktorom bolo 
1,8 milióna neoprávnených prekročení hraníc zaznamenaných v minulom roku, ktoré vyjadrené ako 
čistá migrácia zodpovedali približne 1 miliónu osôb, ktoré sa dostali do členských štátov EÚ alebo krajín 
pridružených k Schengenskému dohovoru. Túto situáciu zhoršovala skutočnosť, že zmiešaný migračný 
tlak sa sústreďoval geograficky na určité a veľmi exponované úseky vonkajších hraníc EÚ niektorých 
členských štátov EÚ, najmä Talianska a Grécka. Napokon k zložitosti situácie prispieval aj fenomén 
zahraničných bojovníkov a problémy, ktorým čelili orgány riadenia hraníc pri ich odhaľovaní s cieľom 
zabrániť výstupu alebo vstupu, ako aj skutočnosť, že migrácii sa pripisovala veľká bezpečnostná hrozba 
a čelilo sa tiež výzvam v oblasti riadenia azylu. Reakciu agentúry je potrebné uviesť v plnom rozsahu 
do kontextu politickej reakcie EÚ na tieto výzvy, ktorá sa vyznačovala hlavne tzv. prístupom hotspotov 
vypracovaným Európskou komisiou. Minulý rok EÚ musela na politickej a operačnej úrovni pracovať 
v krízovom režime, čo tiež znamenalo podporovať také operačné subjekty, akým je aj agentúra 
Frontex. Stratégiou bolo zamerať sa na riešenie výziev v oblasti riadenia migrácie a azylu na vonkajších 
hraniciach EÚ, a teda aj na význam posilnenia agentúry Frontex spolu s ostatnými operačnými subjektmi 
EÚ ako Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) a Europol. 
 
Absolútnou prioritou po tragických udalostiach na jar 2015, keď stovky ľudí prišli o život v centrálnej 
oblasti Stredozemného mora, bolo posilniť naše pátracie a záchranné kapacity. Agentúra po rozhodnutí 
rozpočtového orgánu EÚ umožňujúceho strojnásobiť finančné prostriedky určené na dve hlavné 
námorné spoločné operácie v centrálnej oblasti Stredozemného a Egejského mora reagovala rýchlo. 
Odrazilo sa to v operačných plánoch a premietlo do významného zvýšenia nasadených prostriedkov, 
napríklad v spoločných operáciách Triton a Poseidon sa počet nasadených prostriedkov strojnásobil. 
Agentúra Frontex nasadila 15 plavidiel spolu s niekoľkými vrtuľníkmi a lietadlami v Taliansku 
a 17 plavidiel spolu s leteckými prostriedkami v Grécku. Minulý rok agentúra prispela k záchrane viac 
než 250 000 osôb na mori. Aj keď spočiatku sa pozornosť verejnosti v dôsledku tragických udalostí 
sústredila na centrálne Stredozemie, agentúra naďalej pozorne sledovala ostatné oblasti, najmä grécke 
vonkajšie hranice a prijala flexibilný prístup, ktorý jej umožňoval okamžite zvýšiť prítomnosť 
a presunúť zdroje do Egejského mora. 
 
Najdôležitejšou novinkou minulého roka bolo však rozšírenie rozsahu podpory poskytovanej zo strany 
agentúry vnútroštátnym orgánom v oblasti identifikácie a registrácie vrátane odberu odtlačkov prstov 
migrantov v oblastiach hotspotov, čo si vyžadovalo významný nárast počtu prizvaných príslušníkov 
v oblasti na účely vybavenia veľkého počtu migrantov na gréckych ostrovoch. Od mája do júna sa 
agentúre podarilo rozšíriť svoju prítomnosť v Grécku a Taliansku nasadením 1 000 príslušníkov, čo 
predstavovalo obrovský nárast v porovnaní s priemerom počas prvých mesiacov v roku 2015 v počte 
približne 350 prizvaných príslušníkov. 
 
Vďaka väčšej prítomnosti príslušníkov orgánov presadzovania práva nasadených prostredníctvom 
spoločných operácií agentúry Frontex sa podporilo aj vykonávanie povinných bezpečnostných kontrol 
v schengenskom informačnom systéme v hotspotoch. Cieľom bolo nielen podporiť úsilie v oblasti 
riadenia migrácie vrátane aktivít pred návratom a aktivít v oblasti návratu, ale tiež prispieť k vnútornej 
bezpečnosti, najmä po teroristických útokoch v Paríži v novembri 2015. 
§ 
Podpis dohody o operačnej spolupráci medzi agentúrou Frontex a Europolom v Bruseli 4. decembra 
2015 pripravil pôdu pre spracovanie a prenos osobných údajov do Europolu o osobách podozrivých 
z cezhraničnej trestnej činnosti, najmä pašovania migrantov. Agentúra Frontex uzavrela tiež dohodu 
s misiou spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) EUNAVFOR Med týkajúcu sa operačnej 
koordinácie a výmeny informácií o námornom dozore v centrálnej oblasti Stredozemného mora. Po 
prvýkrát agentúra Frontex takto úzko spolupracovala s vojenskou misiou vrátane výmeny styčných 
dôstojníkov s cieľom rozložiť obchodný model prevádzačov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
  

Tento zvýšený dopyt po posilňovaní spolupráce medzi agentúrami v oblasti bol doplnený zriadením 
osobitných regionálnych jednotiek EÚ (EURTF), najskôr v Katánii a neskôr v Pireu. Agentúra Frontex 
prostredníctvom jednotiek EURTF poskytovala nielen administratívnu podporu pre takých partnerov ako 
úrad EASO, Europol, Eurojust, Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) a EUNAVFOR Med, ale 
podporovala aj ich spoluprácu s vnútroštátnymi partnermi, ktorí sú tiež súčasťou jednotiek EURTF. 
Agentúra však pôsobila nielen ako mechanizmus reakcie na krízu, ale aj ako subjekt budovania kapacít, 
pričom niektoré nové aspekty práce a aktivity boli zavedené minulý rok. Napríklad to bol pilotný projekt 
registrácie (odtlačky prstov) v systéme Eurodac na gréckych ostrovov, ktorý bol realizovaný spolu 
s agentúrou eu-LISA a úradom EASO a ktorý viedol k zlepšeniu v oblasti pracovných postupov a kapacít 
v hostiteľských členských štátoch pri identifikácii a registrácii zmiešaných migračných tokov. Agentúra 
Frontex spustila tiež pilotný projekt a napokon uzavrela rámcovú zmluvu na obstaranie leteckých 
služieb dozoru na doplnenie rozsahu kapacít na realizáciu svojich spoločných operácií. Agentúra 
rozšírila aj svoje portfólio odbornej prípravy najmä zavedením Spoločného európskeho magisterského 
štúdia strategického riadenia hraníc. Nakoniec, agentúra pripravila tiež pôdu a podpísala dohodu 
o grante pre svoj doteraz najdôležitejší projekt technickej pomoci financovaný z nástroja IPA II 
„Regionálna podpora riadenia migrácie zohľadňujúceho potrebu ochrany v krajinách západného Balkánu 
a Turecka“. 
 
Na záver, rok 2015 bol rokom významných zmien, ktoré začali v januári presťahovaním agentúry do 
nových priestorov na Plac Europejski vo Varšave a skončili návrhom Európskej komisie v decembri 
o zriadení európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. Týmto návrhom, ktorý je v súčasnosti 
v legislatívnom procese, sa ďalej posilní mandát a agentúry. 
 
My v agentúre Frontex vrátane riadiacej rady a manažmentu agentúry a zamestnancov sme už začali 
s prípravami na plnenie nových úloh, pretože nesmieme strácať čas, keď ide o ďalšie posilňovanie 
riadenia vonkajších hraníc EÚ a konsolidáciu riadenia schengenského priestoru. 
 
Marko Gašperlin 
predseda riadiacej rady 
a 
Fabrice Leggeri 
výkonný riaditeľ 

  



   
  

1. ÚVOD 
Poslanie 
Agentúra Frontex podporuje, koordinuje a rozvíja riadenie európskych hraníc v súlade so zmluvami 
vrátane Charty základných práv EÚ a v súlade s inými medzinárodnými záväzkami. Agentúra Frontex 
podporuje členské štáty (ČŠ), aby mohli dosiahnuť účinnú, vysokú a jednotnú úroveň hraničnej kontroly 
v súlade s príslušným acquis EÚ a najmä Kódexom schengenských hraníc. Agentúra Frontex koordinuje 
operačné opatrenia a opatrenia EÚ s cieľom spoločne reagovať na mimoriadne situácie na vonkajších 
hraniciach. Agentúra Frontex rozvíja kapacity členských štátov a kapacity na európskej úrovni ako 
kombinované nástroje na riešenie problémov so zameraním na migračné toky, prispieva však aj k boju 
proti cezhraničnej trestnej činnosti a terorizmu na vonkajších hraniciach. 
 
Vízia 
Agentúra Frontex je dôveryhodnou agentúrou pre riadenie európskych hraníc, ktorá slúži na posilnenie 
európskeho priestoru z hľadiska slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Agentúra Frontex podporuje 
členské štáty pri plnení ich úloh zabezpečením operačnej solidarity, najmä pre tie štáty, ktoré čelia 
neúmerným tlakom na ich vonkajších hraniciach. Agentúra Frontex uplatňuje koncepciu integrovaného 
riadenia hraníc s vyváženým zameraním na účinnú kontrolu hraníc a boj proti závažnej trestnej 
činnosti. Agentúra efektívne využíva na plnenie svojho poslania všetky dostupné prostriedky vrátane 
posilnenej spolupráce medzi agentúrami a spolupráce s tretími krajinami EÚ. Agentúra Frontex 
podporuje kultúru európskej pohraničnej stráže a dodržiava a presadzuje v plnom rozsahu základné 
práva, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Osobitná pozornosť sa venuje právu na azyl 
a medzinárodnej ochrane a zásade zákazu vrátenia alebo vyhostenia. Agentúra Frontex buduje 
schopnosti a kapacity v členských štátoch zamerané na rozvoj a fungovanie európskeho systému 
pohraničnej stráže. Profesionálni zamestnanci a súbor operačných a administratívnych spôsobilostí 
umožňujú agentúre Frontex poskytovať pridanú hodnotu Európskej únii. Agentúra Frontex je 
prednostným poskytovateľom operačnej podpory a odborných poznatkov o riadení hraníc pre členské 
štáty, Komisiu a iné orgány EÚ. 
 
Hodnoty 
V rámci zameranom na tímovú prácu, ktorý umožňuje otvorená komunikácia, zamestnanci agentúry 
Frontex zdieľajú a ctia si korporátne hodnoty. 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 
čoho je dôvera v agentúru Frontex. 
 
Účel správy 
Súhrnná správa agentúry Frontex za rok 2015 vychádza z pracovného programu na rok 2015, jej cieľom 
však nie je poskytnúť správu o každom jednom stanovenom cieli. Čitateľovi poskytuje široký prehľad 
aktivít uskutočnených v roku 2015 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 

2.1 Situácia na vonkajších hraniciach v roku 2015 

V roku 2015 členské štáty oznámili viac než 1 820 000 odhalení neoprávneného prekročenia hraníc na 
vonkajších hraniciach. Tento bezprecedentný počet bol viac než 6-násobne vyšší ako počet odhalení 
oznámených v roku 2014, ktorý sám o sebe bol mimoriadnym rokom s rekordnými mesačnými priemermi 
zaznamenanými od apríla 2014. 
 
Rok 2015 začal s extrémne vysokými úrovňami v januári (viac než 20 000 odhalení v porovnaní 
s januárovým priemerom za roky 2009 - 2014 v počte 4 700 odhalení) a každý nasledujúci mesiac bol 
zaznamenaný nový mesačný rekord. Zlom nastal v júli s viac než 100 000 odhaleniami a súvisel so 
zmenou zákona v bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko, na základe ktorej sa migrantom 
umožnil legálny tranzit cez krajinu, vyžadovalo sa však, aby krajinu buď opustili do 72 hodín, alebo 
požiadali o azyl. Toto viedlo k ďalšiemu zvýšeniu toku a obraz chaosu z pohraničných oblastí počas 
letných mesiacov vypovedal o situácii, ktorá sa vymkla spod kontroly. V septembri verejné orgány 
nariadili zabezpečiť autobusové a vlakové služby v krajinách západného Balkánu a v niektorých 
členských štátoch, tok migrantov však ďalej rástol až do októbra. Od novembra sa situácia trochu 
zlepšila, ale odhalenia v EÚ v decembri v celkovom počte viac než 220 000, boli stále oveľa vyššie ako 
počet za celý rok 2013. 
 
Neexistuje žiadny systém EÚ schopný sledovať pohyb osôb v rámci EÚ po neoprávnenom prekročení 
hraníc. Z tohto dôvodu nie je možné určiť počet osôb, ktoré neoprávnene prekročili dva úseky na 
vonkajších hraniciach EÚ. Možno poskytnúť len odhad asi 1 000 000 osôb na základe predpokladu, že 
všetci migranti najprv odhalení pri neoprávnenom prekročení hraníc do Grécka boli druhýkrát odhalení 
pri vstupe z krajín západného Balkánu. 
 
Najväčší počet odhalení neoprávneného prekročenia hraníc prechodu hraníc bol oznámený na východnej 
stredozemnej trase (885 386), zväčša medzi Tureckými a gréckymi ostrovmi vo východnom Egejskom 
mori. Niektoré osoby požiadali o azyl v Grécku, z Grécka však odišli cez hranicu s bývalou 
Juhoslovanskou republikou Macedónsko a pokračovali ďalej cez západný Balkán, spočiatku cez 
maďarskú hranicu so Srbskom, kde požiadali o azyl a potom pokračovali do ich konečného miesta 
určenia v EÚ. Od polovice septembra sa tok presúval smerom k chorvátskej hranici so Srbskom po 
vybudovaní dočasných technických prekážok v Maďarsku a zriadení tranzitných priestorov na okamžité 
vybavenie žiadateľov o azyl s možnosťou návratu do Srbska. 
 
Na rozdiel od toho na trase cez centrálne Stredozemie počet odhalení neoprávneného prekročenia 
hraníc dosiahol počet 154 000, čo je mierny pokles oproti minulému roku, tento počet je však vyšší ako 
celkový počet odhalení zaznamenaný za EÚ ako celok v roku 2011, ktorý bol rokom tzv. Arabskej jari 
(141 051). Tento pokles bol spôsobený poklesom počtu odhalených Sýrčanov (približne 40 000 v roku 
2014 a 7 448 v roku 2015) po presune smerom na trasu cez východné Stredozemie. 
 
Na trase cez západné Stredozemie sa vďaka dôležitej spolupráci medzi Španielskom a Marokom udržiava 
počet odhalení na pozemnej trase medzi Marokom a Španielskom na pomerne nízkej úrovni. Výsledkom 
je, že subsaharskí migranti, ktorí sa chcú dostať po mori so Španielska, čoraz častejšie volia odchod 
z Líbye do Talianska, pretože odtiaľ je pravdepodobnosť vrátenia príslušníkov niektorých štátov do ich 
krajiny pôvodu menšia než v prípade Španielska. 
 
Na trase cez západnú Afriku, ktorá spája Senegal, Mauritaniu a Maroko so španielskymi Kanárskymi 
ostrovmi po nebezpečnej ceste v Atlantickom oceáne, počty migrantov zostávajú zanedbateľné, 
napriek rastúcemu trendu odchodov z Maroka. Tento nízky počet sa pripisuje aktivitám spoločného 
dozoru a efektívnemu návratu osôb, ktorí neoprávnene prekročili hranice. 
Na východnej pozemnej hranici bola objavená nová trasa na pozemných hraniciach s Nórskom a Fínskom 
s Ruskou federáciou (označovaná ako arktická trasa). Najčastejším cieľom bol hraničný priechod 
Storskog na nórskych hraniciach, kde bol v roku 2015 zaznamenaný nezvyčajne vysoký počet žiadostí 
o azyl (vyše 6 200). Situácia na nórsko-ruskej hranici sa upokojila v decembri, keď sa Ruská federácia 



   
  

vrátila k svojej praxi nepovoliť cestujúcim, ktorí nemajú príslušný cestovný doklad, pokračovať ďalej 
do EÚ. 
 
Pokiaľ ide o Fínsko, k prípadom neoprávneného prekročenia hraníc začalo dochádzať v septembri 2015 
a rozšírili sa najmä v decembri, keď bola zastavená neregulárna migrácia cez hraničný priechod 
Storskog v Nórsku. Tieto prípady na dvoch najsevernejších hraničných priechodoch vo Fínsku (Salla 
a Raja-Jooseppi) pokračujú. V roku 2015 dorazilo na hraničné priechody Salla a Raja-Jooseppi 
694 neregulárnych migrantov z Ruskej federácie. 
 
Osoby, ktoré tvrdili, že pochádzajú zo Sýrie (600 767) a Afganistanu (267 485), predstavovali najvyšší 
podiel migrantov neoprávnene vstupujúcich do EÚ v roku 2015. Aj keď Sýrčania nepochybne predstavujú 
najväčší podiel migrantov, ich presný počet sa dá ťažko určiť vzhľadom na skutočnosť, že mnohí ďalší 
migranti tiež tvrdia, že sú zo Sýrie, aby urýchlili svoje putovanie. Určenie identity veľkého počtu slabo 
zdokumentovaných migrantov patrí k hlavným výzvam, ktorým čelia orgány hraničnej kontroly. 
 
Počet odhalených osôb zo západnej Afriky od roku 2014 neustále rastie a v roku 2015 dosiahol viac než 
64 000, čo je takmer 85 % z celkového počtu odhalených osôb na trase cez centrálne Stredozemie. 
Tento rastúci trend je potrebné riešiť. Na rozdiel od osôb z východnej Afriky, ktorí obvykle žiadajú 
o azyl v iných členských štátoch, osoby zo západnej Afriky žiadajú o azyl v Taliansku a v podstate 
predstavujú najväčší podiel žiadateľov o azyl v tejto krajine. 
 
Aj keď Grécko a Taliansko čelili ako dve hlavné miesta vstupu mimoriadne intenzívnemu tlaku 
s niekoľkými tisícmi príchodov za deň, veľký prílev migrantov predstavoval novú skúsenosť pre viaceré 
ďalšie členské štáty. K hlavným výzvam patrilo rozšírenie oblastí dozoru, rastúca potreba pátracích 
a záchranných zásahov, nedostatok zariadení na prijatie, ako aj na ubytovanie tisícov osôb v krátkej 
dobe a chýbajúce odborné skúsenosti na odhaľovanie netypických cestovných dokladov, ťažkosti pri 
riešení podvodného vykazovania štátnej príslušnosti alebo veku, ako aj nesystematické zadávanie 
odtlačkov prstov do systému Eurodac1. V neposlednom rade by sa pri registrácii na hraniciach mali 
starostlivejšie zohľadňovať riziká pre vnútornú bezpečnosť. 
 
Parížske útoky z 13. novembra 2015 jasne ukázali, že neregulárne toky môžu využívať teroristi na vstup 
do EÚ. Dvaja z teroristov, ktorí sa na nich podieľali, v minulosti neoprávnene vstúpili cez ostrov Leros 
a grécke orgány ich zaregistrovali, pričom predložili falošné sýrske doklady, aby urýchlili svoju 
registráciu. 
 
Keďže väčšina migrantov prichádza bez dokladov na riadne overenie ich vyhlásenia o štátnej príslušnosti 
je potrebný skríning. Nepravdivé vyhlásenia o štátnej príslušnosti sú bežné medzi štátnymi príslušníkmi, 
v prípade ktorých je malá pravdepodobnosť, že získajú azyl v EÚ, alebo ktorí môžu byť vrátení do ich 
krajiny pôvodu alebo tranzitu alebo ktorí to považujú za výhodu na urýchlenie ich putovania. V prípade 
veľkého počtu príchodov, ktoré v zásade zostávajú pochybné z rôznych dôvodov - falošné doklady 
totožnosti, bez dokladov totožnosti, otázky týkajúce sa pravdivosti vyhlásenia o štátnej príslušnosti 
atď. - a bez dôkladnej kontroly a sankcií zameraných na tých, ktorí poskytujú takéto nepravdivé 
vyhlásenia, existuje riziko, že niektoré osoby, ktoré predstavujú hrozbu bezpečnosti pre EÚ, túto 
situáciu využijú. 
 
Nebývalý počet odhalení neoprávneného prekročenia hraníc viedol tiež k nárastu násilných incidentov 
pozdĺž vonkajších hraníc EÚ. Prevádzači ľudí motivovaní ziskom, stále častejšie ohrozujú život 
migrantov a dokonca ohrozujú príslušníkov pohraničnej stráže, aby získali späť člny alebo sa vyhli 
zatknutiu. Veľké počty ľudí prekračujúcich hranice v skupine viedlo k násiliu, čo si vyžadovalo zásah 
polície na zachovanie verejného poriadku a na takúto úlohu orgány hraničnej kontroly nie sú ani 
primerane vybavení, ani vyškolení. 
 
Obzvlášť ťažko sa dá odhadnúť počet úmrtí v prípade migrantov neoprávnene prekračujúcich hranice, 
pretože nie je možné viesť presný počet nezvestných osôb. Agentúra Frontex nevedie záznamy 

                                                             

1Systém Eurodac umožňuje krajinám Európskej únie (EÚ) identifikáciu žiadateľov o azyl a osôb, ktoré boli zadržané v súvislosti 
s neoprávneným prekročením vonkajších hraníc Únie. 

 



   
  

o takýchto údajoch a môže podať správy len o počte tiel nájdených počas spoločných operácií. V roku 
2015 bolo oznámených 470 mŕtvych tiel v oblasti Stredozemia, čo je nárast o 112 % v porovnaní s rokom 
2014. Podľa odhadov organizácie IOM v roku 2015 bolo v oblasti Stredozemia nezvestných alebo zomrelo 
viac než 3 770 osôb. 



   
  

2.2 Vývoj situácie na politickej úrovni 

V roku 2015 sa tisíce migrantov ocitli v neblahej situácii, keď riskovali svoje životy pri prechode cez 
Stredozemné a Egejské more. Extrémne veľký migračný tlak na vonkajších hraniciach EÚ sa začal 
v januári a každý nasledujúci mesiac bol zaznamenaný nový mesačný rekord v počte osôb neoprávnene 
prichádzajúcich do EÚ. 
 
S cieľom riešiť krízovú situáciu v oblasti Stredozemia, ako aj strednodobé až dlhodobé priority pri 
formovaní európskej migračnej politiky Európska komisia predstavila v máji európsku migračnú agendu. 
 
Táto agenda bola postavená na štyroch pilieroch: zníženie motivácie k neregulárnej migrácii, záchrana 
životov a zabezpečenie hraníc, posilnenie spoločnej azylovej politiky a rozvoj novej politiky v oblasti 
neregulárnej migrácie. Podľa tejto koncepcie v roku 2015 boli pripravené tri vykonávacie balíky. 
Niektoré prvky boli zamerané na riešenie naliehavých potrieb členských štátov, niektoré podliehali 
legislatívnemu konaniu zo strany Európskeho parlamentu a Európskej rady. 

 
Balík opatrení týkajúcich sa hraníc 
V decembri 2015 Európska komisia predložila súbor opatrení zameraných na zabezpečenie hraníc EÚ, 
efektívnejšie riadenie migrácie a zlepšenie vnútornej bezpečnosti Európskej únie pri zachovaní zásady 
voľného pohybu osôb. Návrhy teraz prejdú riadnym legislatívnym postupom a v priebehu roku 2016 ich 
prerokuje Európsky parlament a Rada EÚ. Balík návrhov a správ zahŕňa päť dôležitých prvkov. 
 
(i) Európska pohraničná a pobrežná stráž 
Európska komisia uverejnila návrh nariadenia o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa 
zrušuje nariadenie (ES) č. 2007/2004, nariadenie (ES) č. 863/2007 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES. 
 
Tento návrh by mal významne posilniť mandát agentúry Frontex v oblasti riadenia vonkajších hraníc 
a návratu. Na účely zohľadnenia jej nového mandátu by agentúra Frontex mala byť premenovaná na 
Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž. 
 
Nariadením by sa zriadila Európska pohraničná a pobrežná stráž, v prípade ktorej by sa spojili nezávislé 
zdroje agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (ďalej len „agentúra“) a orgánov členských štátov 
zodpovedných za riadenie hraníc. Európska pohraničná a pobrežná stráž by mala spoločnú 
zodpovednosť za zavedenie prístupu integrovaného riadenia hraníc, ako aj za zabezpečenie účinného 
uplatňovania prísnych spoločných noriem riadenia hraníc a poskytovanie operačnej podpory a zásahov 
v prípade potreby okamžitej reakcie na vznikajúce krízy na vonkajších hraniciach. 
 
Návrh, ktorý predložila Európska komisia, nielenže posilňuje integrované riadenie hraníc, ale zlepšuje 
aj riadenie vonkajších hraníc EÚ tým, že poskytuje agentúre nové právomoci a posilňuje jej nezávislosť 
vzhľadom na operačnú kapacitu. 
 
V navrhovaných nových pravidlách sa rieši aj zriadenie mechanizmu na podávanie sťažností na 
agentúru, prostredníctvom ktorého osoby, ktoré sa domnievajú, boli porušené ich základné práva 
v priebehu operačných aktivít agentúry, môžu podať sťažnosť. 
 
(ii) Revízia Kódexu schengenských hraníc 
Návrh Komisie je reakciou na výzvu vyjadrenú v záveroch Rady z 9. a 20. novembra 2015, v ktorých bola 
Komisia vyzvaná, aby „predložila návrh na cielenú revíziu Kódexu schengenských hraníc s cieľom 
ustanoviť systematické kontroly štátnych príslušníkov členských štátov EÚ, vrátane overovania 
biometrických údajov, na základe relevantných databáz na vonkajších hraniciach schengenského 
priestoru, a to za plného využitia technických riešení v záujme zabezpečenia plynulosti pohybu“. 
 
(iii) Európsky cestovný doklad pre návrat neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov 
tretích krajín 
Návrh je zameraný na vytvorenie vylepšeného štandardného cestovného dokladu EÚ na vyhostenie 
štátnych príslušníkov tretích krajín. Tento nový doklad by mal vylepšené bezpečnostné prvky a nahradil 
by model, ktorý sa používa od roku 1994. Nový návrh je zameraný na zlepšenie efektívnosti rokovaní 



   
  

s tretími krajinami o prijatí naspäť ich štátnych príslušníkov neoprávnene sa zdržiavajúcich v EÚ a na 
posilnenie uplatňovania existujúcich readmisných dohôd. 
 
(iv) Príručka EUROSUR 
Odporúčanie Komisie, ktorým sa prijíma Praktická príručka na vykonávanie a riadenie Európskeho 
systému hraničného dozoru, bolo predložené v rámci balíka opatrení týkajúcich sa hraníc. Vyhotovenie 
tejto príručky bolo možné vďaka kolektívnej práci expertov z členských štátov, agentúry Frontex 
a Európskej komisie. 
 
(v) Ôsma polročná správa o schengenskom priestore 
V rámci polročnej správy Komisie sa dvakrát do roka predkladá inštitúciám EÚ prehľad o fungovaní 
schengenského priestoru. Zaoberá sa dvomi hlavnými výzvami v schengenskom priestore: utečeneckou 
krízou a hrozbou terorizmu. V správe sa zdôrazňuje, že základným predpokladom efektívneho riešenia 
súčasnej krízy je posilnenie ochrany vonkajších hraníc EÚ. 

 
Akčný plán EÚ proti prevádzačstvu migrantov (2015 – 2020) 
Komisia vydala tento akčný plán EÚ v máji 2015 s cieľom stanoviť jednoznačné opatrenia potrebné na 
vykonávanie Európskeho programu v oblasti bezpečnosti a európskej migračnej agendy. Určité úlohy 
zamerané na účinný boj proti zločineckým sieťam napomáhajúcim neregulárnej migrácii sú v tomto 
dokumente zdôraznené a naznačené. 

 

Akčný plán EÚ v oblasti návratov 
V septembri Európska komisia predstavila Európskemu parlamentu a Rade akčný plán v oblasti 
návratov. V pláne sú stanovené bezprostredné a strednodobé opatrenia, ktoré sa majú prijať 
v členských štátoch i) na podporu dobrovoľného návratu, ii) na posilnenie vykonávania smernice 
o návrate (2008/115/ES), iii) na zlepšenie výmeny informácií, iv) na posilnenie úlohy a mandátu 
agentúry Frontex v operáciách návratu a napokon v) na vytvorenie integrovaného systému riadenia 
návratov. Komisia zároveň prijala príručku k návratom, ktorá poskytuje príslušným vnútroštátnym 
orgánom praktické pokyny pri uskutočňovaní návratu tých migrantov, ktorí nemajú právo na pobyt 
v Európskej únii. 

 
Spoločný európsky zoznam bezpečných krajín pôvodu 
Návrh nariadenia pripravený Európskou komisiou je zameraný na vytvorenie celoeurópskeho zoznamu 
bezpečných krajín pôvodu umožňujúceho rýchlejšie spracovanie jednotlivých žiadostí o azyl od 
žiadateľov pochádzajúcich z krajín, ktoré sa považujú za bezpečné. Podľa návrhu by sa tiež schválili 
rýchlejšie návraty, ak sa pri individuálnom posúdení žiadosti potvrdí, že osoba nemá právo na azyl. 
V nadväznosti na diskusie s členskými štátmi EÚ a súčasnú prax v týchto členských štátoch Komisia 
navrhla doplniť Albánsko, Bosnu a Hercegovinu, bývalú Juhoslovanskú republiku Macedónsko, Čiernu 
Horu, Kosovo, Srbsko a Turecko do zoznamu EÚ bezpečných krajín pôvodu. 
 
Smernica EÚ o osobných záznamoch o cestujúcich 
Európska komisia toto navrhla pôvodne v roku 2011, začiatkom decembra 2015 Európsky parlament 
a Rada dosiahli dohodu o kompromisnom znení smernice EÚ upravujúcom využívanie údajov z osobných 
záznamov o cestujúcich (PNR) na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických 
trestných činov a závažnej trestnej činnosti. Cieľom smernice je upraviť prenos údajov z PNR na 
medzinárodných linkách od leteckých dopravcov členským štátoch, ako aj spracovanie týchto údajov 
príslušnými orgánmi. V smernici je stanovené, že zhromaždené údaje PNR možno spracovávať len na 
účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej 
činnosti. 
 
Balík predpisov o inteligentných hraniciach 
V roku 2013 Komisia prvýkrát predstavila svoj „balík predpisov o inteligentných hraniciach“ vrátane 
návrhov troch nariadení: nariadenie o vytvorení systému vstupu/výstupu (EES), nariadenie, ktorým sa 
ustanovuje program registrovaných cestujúcich (RTP), nariadenie, ktorým sa mení Kódex schengenských 
hraníc s cieľom zahrnúť fungovanie týchto dvoch systémov. Vzhľadom na viaceré technické 
a rozpočtové otázky vznesené Európskym parlamentom a Radou na žiadosť Európskej komisie agentúra 



   
  

eu-LISA 2  začala realizovať štúdiu uskutočniteľnosti a pilotný projekt na otestovanie technických 
možností v prípade týchto dvoch návrhov. Správa z pilotného projektu bola doručená koncom roku 2015 
a spolu so štúdiou uskutočniteľnosti realizovanou v roku 2014 poskytne teraz informácie pre revidované 
návrhy nariadení Európskej komisie, ktoré budú prezentované v marci 2016. Balík predpisov 
o inteligentných hraniciach bude zameraný na zlepšenie riadenia vonkajších hraníc obmedzením 
neregulárnej migrácie a uľahčenie prechodu cez tieto hranice vopred prevereným pravidelným 
cestujúcim. 
 

Posilnená spolupráca s Europolom 
V roku 2015 agentúra Frontex podpísala s Europolom dohodu o operačnej spolupráci v záujme 
posilnenia ich spolupráce v boji proti cezhraničnej trestnej činnosti prostredníctvom výmeny 
operačných informácií, ďalšieho rozvoja spolupráce v oblasti analýzy rizík a boja proti cezhraničnej 
trestnej činnosti a spoločného plánovania operačných činností. Podľa novej dohody agentúra Frontex 
môže odoslať osobné údaje o osobách podozrivých z trestnej činnosti Europolu. Prenos osobných údajov 
z agentúry Frontex do Europolu je obmedzený na informácie o osobách podozrivých z účasti na 
cezhraničnej trestnej činnosti zhromaždených členskými štátmi počas operačných aktivít 
koordinovaných agentúrou Frontex. 
 
Spolupráca s partnermi z tretích krajín 
Na základe rozhodnutia riadiacej rady agentúry Frontex prijatého v roku 2015 agentúra Frontex môže 
poslať svojho prvého styčného dôstojníka do partnerskej tretej krajiny. V dôsledku situácie s migrantmi 
na trase cez východné Stredozemie a tradične dobrej spolupráce bolo Turecko vybrané ako prvá krajina. 
Styčný dôstojník agentúry Frontex bude zodpovedný za umožnenie operačnej spolupráce s tureckými 
orgánmi pre riadenie hraníc a prispeje k akčnému plánu EÚ-Turecko v oblasti migrácie. 
 
V rámci realizácie programu „Spoločný projekt technickej pomoci úradu EASO a agentúry Frontex 
(v rámci programu ENPI3) na oboznámenie marockých a tuniských orgánov s prácou agentúr", sa spolu 
s marockými orgánmi uskutočnil dôležitý krok smerom k vypracovaniu pracovnej dohody. Od roku 2006, 
keď riadiaca rada poverila agentúru Frontex prerokovaním pracovnej dohody s Marokom, do konca roku 
2015 sa obe strany dohodli na texte dohody, ktorý bude pripravený na podpis v roku 2016. 
 
Nové možnosti na užšiu spoluprácu s Kosovom4 vyplynuli z prijatia počas septembrového zasadnutia 
riadiacej rady mandátu pre agentúru Frontex na rokovanie o pracovnej dohode s príslušnými 
pohraničnými orgánmi tejto krajiny. 
 
V roku 2015 agentúra Frontex pokračovala v realizácii projektu Východné partnerstvo — budovanie 
kapacít integrovaného riadenia hraníc (IBM) v šiestich krajinách Východného partnerstva. Arménsko, 
Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina. Hlavným cieľom projektu uskutočňovaného 
v spolupráci s WCO, IOM a ICMPD je zaistiť bezpečnosť hraníc a umožniť legitímny pohyb tovaru a osôb 
v regióne pri súčasnom zabezpečení boja proti korupcii. 
 
Agentúra Frontex v snahe o posilnenie svojej účasti na projektoch technickej pomoci pre pohraničné 
orgány v partnerských tretích krajinách podpísala dohodu o poskytnutí grantu s Európskou komisiou 
v súvislosti so zavedením „Regionálnej podpory riadenia migrácie zohľadňujúceho potrebu ochrany 
v krajinách západného Balkánu a Turecka“ na roky 2016 až 2018. Tento projekt známy ako „IPA II“ 
koordinuje agentúra Frontex a k realizačným partnerom patrí EASO, IOM a UNHCR. 
 
Sesterská dohoda bude pod vedením organizácie IOM a agentúra Frontex bude mať poradnú úlohu so 
zameraním na posilnenie výmeny iných ako osobných informácií v regióne a bude prispievať k zriadeniu 
asistovaných dobrovoľných mechanizmov v prijímajúcich krajinách. 

                                                             
2 Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti 
3  Nástroj Európskeho susedstva a partnerstva je zameraný na posilnenie spolupráce medzi Európskou úniou (EÚ) a regiónmi 
partnerských krajín nachádzajúcich sa pozdĺž pobrežia Stredozemného mora. 
4 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. 



   
  

2.3 Vývoj na úrovni agentúry 

2.3.1 Hlavné body 

Zložitý rok na modrých hraniciach 
Rok 2015 sa niesol v znamení bezprecedentného nárastu neregulárnych prekročení morských hraníc na 
územie členských štátov EÚ, najmä vo východnej a centrálnej oblasti Stredozemia. Migranti prichádzali 
v obrovských množstvách v preplnených a/alebo plavby neschopných lodiach bez ohľadu na 
poveternostné podmienky, čo si vyžadovalo pátracie a záchranné aktivity. 
 
Po mimoriadnom zasadnutí Európskej rady o migrácii z 23. apríla 2015 sa rozpočet agentúry Frontex na 
námorné operácie organizované v Taliansku a Grécku ako hostiteľských krajinách takmer strojnásobil 
na 70,4 mil. EUR, výsledkom čoho bol vyšší objem operačných aktivít. 
 
Agentúra Frontex preukázala, že je schopná pozdvihnúť svoje námorné operácie na novú úroveň. 
V najnáročnejšom období v rámci operácií až 1 000 príslušníkov z členských štátov vykonávalo úlohy 
v oblasti hraničnej kontroly v operačných oblastiach spoločných operácií EPN–Poseidon a EPN-Triton. 
Za pomoci námorných a leteckých prostriedkov nasadených na spoločné námorné operácie 
koordinované agentúrou Frontex sa realizovalo viac než 81 000 hodín hliadkovania, čo je dvojnásobne 
viac než v roku 2014. Ich aktivity dozoru prispeli k záchrane viac než 254 000 osôb v núdzi na mori, čo 
bolo v priemere takmer 700 osôb za deň. 
 
Ako prejav uznania za toto úsilie námorníkov a posádok lietadiel agentúra Frontex a helénska pobrežná 
stráž získali cenu Lloyd’s List Shipping Award 2015 za osobitné zásluhy v oblasti bezpečnosti. 

 
Koncepcia hotspotov a osobitná regionálna jednotka EÚ 
V rámci okamžitých opatrení na pomoc členským štátom, ktoré čelia núdzovým situáciám na ich 
vonkajších hraniciach, EÚ predstavila vývoj koncepcie hotspotov a zriadenie osobitnej regionálnej 
jednotky EÚ (EURTF) v Grécku a Taliansku. Agentúra Frontex bola vyzvaná, aby obidve uviedla do 
prevádzky a začala ich vykonávať. V priebehu niekoľkých mesiacov boli zavedené a uskutočňovali sa 
obidve koncepcie – hotspotov aj osobitnej regionálnej jednotky. V oblasti logistiky sa vynaložilo 
najväčšie úsilie pri inštalácii mobilných kancelárií vybavených všetkými potrebnými zariadeniami IKT, 
najmä na príslušných ostrovoch. 
 
Koncepcia hotspotov poskytuje platformu pre agentúry EÚ (EASO, Frontex, Europol a Eurojust) na 
podporu členských štátov, ktoré čelia integrovaným spôsobom veľkému migračnému tlaku zmiešaných 
migračných tokov, zatiaľ čo osobitná regionálna jednotka EÚ (EURTF) slúži ako koordinačná platforma 
pre jej vykonanie. 
 
Každá agentúra EÚ vedie svoju vlastnú oblasť činností (moduly), pričom agentúra Frontex funguje aj 
ako poskytovateľ služieb pre iných a zavádza všetky nástroje potrebné na vykonávanie každodenných 
úloh. Dve existujúce osobitné regionálne jednotky EÚ sa nachádzajú v mestách Pireus (Grécko) 
a Catania (Taliansko). 
 
Existencia týchto jednotiek EURTF poskytuje základ na koordináciu práce jednotlivých nasadených 
tímov a uľahčuje monitorovanie situácie a výmenu informácií medzi nimi a príslušnými vnútroštátnymi 
orgánmi členského štátu, ktorý je hostiteľským štátom jednotiek EURTF. 
 
Do konca roku 2015 fungovali alebo boli pripravené štyri hotspoty: jeden v Grécku (na ostrove Lesbos) 
a tri v Taliansku (Lampedusa, Trapani a Pozallo). Experti a technické prostriedky nasadené členskými 
štátmi v rámci spoločných námorných operácií v hostiteľských štátoch Grécko a Taliansko prispeli 
k zavedeniu prístupu hotspotov podporovaním viacerých aktivít: 

– aktivity dozoru nad morskými hranicami, 
– pátranie po osobách v núdzi a ich záchrana, 
– hliadkovanie pri pobreží a preprava migrantov, 
– skríning osôb s cieľom určiť ich štátnu príslušnosť a kontrola identifikácie alebo cestovných 

dokladov, 
– identifikácia (vrátane odtlačkov prstov) a registrácia osôb, 



   
  

– poskytnutie referencií osobám, ktoré potrebujú ochranu, 
– návrat osôb, ktorých žiadosti o azyl boli zamietnuté na konci azylového procesu alebo iných 

osôb, ktoré majú právo zostať v EÚ, 
– zhromažďovanie informácií na účely analýzy rizík. 

 
Posilnená civilno-vojenská spolupráca v centrálnom Stredozemí 
Rok 2015 bol rokom, v ktorom agentúra Frontex musela preukázať svoju schopnosť prepojiť riadenie 
hraníc s vojenskými aktivitami vykonávanými vojenskými partnermi EÚ. 
 
V apríli Európska rada vyzvala všetkých aktérov EÚ, aby zmobilizovali svoje úsilie s cieľom zabrániť 
stratám na životoch v centrálnom Stredozemí a riešiť základné príčiny núdzovej situácie ľudí 
prostredníctvom spolupráce s krajinami pôvodu a tranzitu. Jedným z prvkov uvedených v reakcii na 
túto situáciu bol boj proti prevádzačom ľudí a obchodníkom s ľuďmi, ktorí zúfalých ľudí využívajú. 
 
V rámci komplexnej reakcie Európskej únie na túto zložitú situáciu sa v júni 2015 začala v centrálnom 
Stredozemí vojenská operácia Európskej únie proti prevádzačom ľudí pod krycím názvom Sophia5. 
Cieľom tejto operácie je identifikovať, nastúpiť na palubu, zabaviť a odkloniť také lode, v prípade 
ktorých existuje podozrenie, že sa používajú na prevádzačstvo ľudí a obchodovanie s nimi na šírom 
mori. 
 
V priebehu roku 2015 agentúra Frontex koordinovala spoločnú operáciu Triton v centrálnom 
Stredozemí. Pre agentúru Frontex a vojenské sily EÚ to bol prirodzený krok na zefektívnenie spolupráce 
operačných postupov. Prostredníctvom výmeny listov sa výkonný riaditeľ a veliteľ operácie Sophia 
dohodli na spôsoboch spolupráce a rozdelení úloh medzi hraničnými kontrolami a vojenskými 
operáciami. 

 
Viacúčelové operácie agentúry Frontex predstihli rámec očakávaní zainteresovaných strán 
Agentúra Frontex podporuje členské štáty pri riešení cezhraničnej trestnej činnosti a vykonávaní funkcií 
pobrežnej stráže pri súčasnom vykonávaní spoločných námorných operácií. Okrem odhaľovania 
prevádzačstva migrantov spoločné námorné operácie koordinované agentúrou Frontex podporované 
úsilím členských štátov v rámci funkcií pobrežnej stráže slúžia aj na odhaľovanie iných typov trestných 
činov vrátane obchodovania s drogami. 
 
Zachytených bolo približne 106 ton hašiša v hodnote viac než 160 mil. EUR plus 10,3 kg kokaínu, 11,3 kg 
heroínu a 5,4 kg marihuany v celkovej hodnote 1,3 mil. EUR (v porovnaní so 43 tonami hašiša v hodnote 
viac než 65 mil. EUR a 35 kg kokaínu v hodnote 2 mil. EUR, ktoré boli zachytené v roku 2014) 
a zatknutých bolo 239 osôb podozrivých z pašovania drog. Väčšina drog bola zachytená v oblasti 
západného a centrálneho Stredozemia. 
 
Ďalej bolo zadržaných 336 miliónov pašovaných cigariet v hodnote 38 mil. EUR (v porovnaní 
s 24 miliónmi cigariet v hodnote 2,8 mil. EUR v roku 2014) a odhalených bolo sedem prípadov možného 
nezákonného rybolovu a zistený a zaznamenaný bol jeden prípad možného znečistenia mora. Okrem 
toho počas SO EPN Poseidon námorná v roku 2015 boli orgánmi hostiteľských členských štátov zachytené 
podozrivé plavidlá prepravujúce veľké množstvo zbraní a streliva. 
 
Na záver možno konštatovať, že agentúra Frontex bola najväčším operujúcim subjektom v námornom 
sektore pracujúcim nepretržite v rozsiahlych operačných oblastiach v Atlantickom oceáne a pokrývala 
celú oblasť Stredozemného mora s významným prídelom rozpočtových prostriedkov vo výške približne 
70 mil. EUR na spoločné námorné aktivity a ďalšie s tým súvisiace služby v roku 2015 a podarilo sa jej 
dosiahnuť významné výsledky. 
 
Moderné otroctvo: obchodovanie s ľuďmi 
Jednou z priorít agentúry na rok 2015 bol boj proti závažnej trestnej činnosti vykonávaný v rámci 
európskej multidisciplinárnej platformy proti hrozbám trestnej činnosti (EMPACT). Agentúra Frontex sa 

                                                             
5 Operácia Sophia sa spočiatku volala operácia EU NAVFOR MED 



   
  

zúčastnila na 23 operačných akciách zameraných na tri oblasti: napomáhanie nelegálnemu 
prisťahovalectvu, obchodovanie s ľuďmi a nezákonný obchod so strelnými zbraňami. 
 
Dobrým príkladom takejto aktivity koordinovanej agentúrou Frontex bola spoločná operácia VEGA deti 
v roku 2015. Cieľom tejto operácie bolo identifikovať a odhaliť zraniteľné deti v pohybe na vonkajších 
vzdušných hraniciach EÚ a odporučiť ich príslušným inštitúciám zameraným na sociálnu starostlivosť 
a ochranu uplatňovaním štandardných operačných postupov uvedených v publikácii s názvom „Príručka 
VEGA: Deti na letiskách“, ktorú vydala agentúra Frontex v roku 2015. 
 
Spoločná operácia bola zameraná na posilnenie výmeny odborných poznatkov s medzinárodnými 
organizáciami a inými kľúčovými zainteresovanými stranami s cieľom zhromaždiť najlepšie postupy, 
ktoré budú zavedené v budúcich aktivitách a rozložiť aktivity zločineckých sietí. 
 
S podporou úradníčky pre základné práva agentúry Frontex a Konzultačného fóra agentúry Frontex pre 
oblasť základných práv boli spoločné operačné tímy zložené z príslušníkov pohraničnej stráže 
a expertov z medzinárodných organizácií a mimovládnych organizácií nasadené na 12 medzinárodných 
letiskách v členských štátoch. 
 
Na účely zvýšenia informovanosti a vysvetlenia koncepcie operácie VEGA deti boli usporiadané dva 
verejné semináre na letiskách v Štokholme a Bukurešti v spolupráci s miestnymi zástupcami letiska. 
 
Zúčastnené letiská oznámili 22 incidentov. Potvrdených bolo 9 incidentov týkajúcich sa detí bez 
sprievodu odhalených počas operácie: štyri z týchto incidentov boli oznámené v Paríži (Charles de 
Gaulle), tri v Štokholme (Arlanda) a dva v Bruseli (Brussel-Zaventem). Oznámené incidenty sa týkali 11 
detí (štátni príslušníci USA, Konžskej demokratickej republiky, Sýrie, Eritrey, Brazílie, Stredoafrickej 
republiky a Francúzska). 
 
Počas spoločnej operácie dve osoby boli zadržané pre podozrenie z pašovania detí: Bulharka bola 
zatknutá na letisku Brussel-Zaventem a Švédka bola zatknutá na letisku Amsterdam Schiphol. 
V budúcnosti koncepcia aktivít v rámci operácie VEGA deti by mala byť rozšírená na aktivity agentúry 
Frontex na námorných a pozemných hraniciach. 

 
Pilotný projekt na obstaranie služieb leteckého dozoru pre spoločné operačné aktivity 
V nadväznosti na povzbudzujúce výsledky pilotného projektu na získanie služieb leteckého dozoru pre 
spoločné operácie realizované v roku 2014 agentúra Frontex uzavrela v treťom štvrťroku 2015 rámcovú 
zmluvu na obstaranie služieb leteckého dozoru, prostriedkov a odbornej podpory pre spoločné operácie 
koordinované agentúrou Frontex. 
 
Účelom tejto rámcovej zmluvy je rozvíjať vlastné operačné kapacity agentúry Frontex pre aktivity 
leteckého dozoru počas spoločných operácií, pilotných projektov, rýchlych zásahov a projektov 
technickej pomoci s cieľom lepšie uspokojiť operačné potreby agentúry Frontex v núdzových prípadoch, 
ako aj v prípade, keď členské štáty alebo krajiny pridružené k Schengenskému dohovoru nemôžu 
poskytnúť agentúre Frontex letecký dozor na presne stanovené obdobie a lokalitu. 
 
Rámcová zmluva pozostáva z dvoch častí: prvá časť sa týka námorného dozoru a druhá časť sa týka 
dozoru na pozemných hraniciach. Služby, prostriedky a podporu, ktoré sú potrebné pre prvú časť, 
poskytuje šesť obchodných spoločností a päť obchodných spoločností ich poskytuje pre druhú časť. 
Niektoré spoločnosti poskytujú služby/prostriedky/podporu pre obe časti. 
 
Na testovanie možností rámcovej zmluvy, pokiaľ ide o obstarávanie služieb leteckého dozoru, 
prostriedkov a odbornej podpory, agentúra Frontex v novembri a decembri 2015 uskutočnila v rámci 
tejto rámcovej zmluvy pilotný projekt a rozmiestnila systém leteckého dozoru na vonkajších pozemných 
hraniciach medzi Bulharskom a Tureckom a vonkajšími pozemnými hranicami medzi Maďarskom 
a Srbskom. 
 
Z hodnotenia pilotného projektu vyplynulo, že rámcová zmluva poskytuje dobré strednodobé riešenie 
pre agentúru Frontex na prekonanie nedostatkov v rámci operácií v oblasti vzdušného dozoru. Služby 
sú kvalitné a nákladovo efektívne. 



   
  

 
Spoločné európske magisterské štúdium strategického riadenia hraníc 
Agentúra Frontex zaviedla 7. septembra 2015 Spoločné európske magisterské štúdium strategického 
riadenia hraníc (EJMSBM), nové vysokoškolské vzdelávanie vytvorené v rámci reakcie na rastúce výzvy 
pre bezpečnosť európskych hraníc a riadenie migračných tokov, ktoré je potrebné riešiť strategicky 
v rámci medzinárodnej spolupráce a partnerstva. 
 
25 veliteľov tímov pohraničných stráží z orgánov zodpovedných za riadenie hraníc v rámci EÚ a krajín 
SAC, z Rakúska, Estónska, Fínska, Francúzska, Talianska, Lotyšska, Litvy, Holandska, Nórska, Poľska, 
Portugalska, Rumunska, Španielska, Švédska, Švajčiarska a agentúry eu-LISA má možnosť absolvovať 
spoločne jeden a polročné štúdium. 
 
Program je realizovaný v troch cykloch a každý predstavuje jeden semester kompletného štúdia. Prvá 
fáza, ktorá pozostáva zo šiestich modulov, už bola realizovaná a študenti ju úspešne absolvovali. 
Program bude pokračovať aj v roku 2016 druhým semestrom a tretím cyklom (dizertácia), v rámci 
ktorých študenti budú musieť konať ako reflektívni odborníci a pracovať nezávisle na dobre 
definovanom probléme, ktorý budú riešiť v záverečnej dizertačnej práci na tému aktuálneho záujmu 
v prospech bezpečnosti vnútroštátnych a európskych hraníc. 

 
Tematické oblasti magisterského štúdia zahŕňajú: strategické plánovanie a hodnotenie, manažérske 
a vodcovské schopnosti, politiky EÚ, technológie a inovácie v oblasti bezpečnosti hraníc, riadenie rizík 
a hrozieb, globálny kontext bezpečnosti hraníc a kvalitatívne a kvantitatívne výskumné metódy. Patria 
k nemu aj podporné prvky profesionálnej etiky, spolupráce v oblasti bezpečnosti hraníc a základných 
práv. 

 
Každý modul realizuje iný akademický partner a študentom poskytuje príležitosť spoznať odlišné 
postupy riadenia hraníc na viacerých vonkajších hraniciach členských štátov v Holandsku, Španielsku, 
Estónsku, Litve a Lotyšsku. Konzorcium vytvorené na účely spoločnej realizácie a udelenia 
magisterského titulu zahŕňa Estónsku akadémiu bezpečnostných vied, univerzitu v meste Rezekne 
v Lotyšsku Univerzitu Mykolasa Romerisa v Litve, univerzitu v meste Salamanca a UNED (Universidad 
Nacional de Educación a Distancia) (obidve v Španielsku) a Akadémiu obrany v Holandsku. 
 
Agentúra Frontex zohráva v konzorciu kľúčovú úlohu, zabezpečuje ústrednú správu a riadenie 
programu, ako aj udržiavanie rovnakých úrovní kvality v rámci konzorcia. Akademickí partneri úzko 
spolupracujú s vnútroštátnymi akadémiami pohraničnej stráže ako doplnkovými inštitúciami. 
Pedagogický zbor programu pochádza zo 14 krajín, 20 univerzít, 8 akadémií pohraničnej stráže, 
5 medzinárodných organizácií a agentúry Frontex. 
 
Po ukončení 18-mesačného intenzívneho štúdia a aplikovaného výskumu študenti získajú medzinárodne 
uznávaný spoločný diplom, ktorého udelenie ako také je inováciou v oblasti vysokoškolského 
vzdelávania. Medzinárodný akreditačný panel, ktorý tento program schválil, organizovaný v rámci 
Európskeho konzorcia pre akreditáciu vo vysokoškolskom vzdelávaní (ECA), ocenil, že tento program je 
„priekopnícky“ v oblasti navrhovania programov spoločných diplomov a že sa riadi dopytom po vedúcich 
odborníkoch, ktorí sú stratégmi a nadobudli zručnosti na hľadanie nových riešení v rýchlo sa meniacom 
kontexte riadenia hraníc. 

 
Odborná príprava pre príslušníkov hraničného dozoru na morských hraniciach 
V novom nariadení (EÚ) č. 656/2014 sú stanovené pravidlá pre dozor nad vonkajšími morskými 
hranicami v rámci operačnej spolupráce koordinovanej agentúrou Frontex. Nariadenie je okrem iného 
zamerané na bezpečnosť osôb zaistených alebo zachránených na mori. V posledných rokoch, najmä 
v roku 2015, sa intenzita nelegálneho prisťahovalectva po mori pozoruhodne zvýšila. Odborná príprava 
pre príslušníkov hraničného dozoru na morských hraniciach, ktorú pripravila agentúra Frontex, je 
nástrojom na vytvorenie a posilnenie kapacít jednotiek zúčastnených členských štátov v spoločných 
operáciách na mori koordinovaných agentúrou Frontex. 
 
Prvé pilotné školenia sa uskutočnili v marci 2015, po nich nasledovalo simulačné pilotné vzdelávanie 
v auguste 2015. Hodnotenie potrieb odbornej prípravy sa uskutočnilo koncom roka 2015, všetky časti 



   
  

modulového kurzu boli otestované a pripravená bola prvá verzia študijného programu. Odborná príprava 
sa začne zavádzať vo februári 2016. 
 
Celkový čas na dokončenie kurzu je 3 týždne a kurz pozostáva zo štyroch modulov, t. j. právne predpisy, 
dozor, pátranie a záchrana (SAR) a simulácia. Tri prvé moduly sa realizujú formou diaľkového 
vzdelávania, čo znamená, že účastníci kurzu nie sú fyzicky prítomní na tom istom mieste. Kurz začína 
úvodným programom, keď sa účastníci a školitelia stretnú a účastníci získajú základné informácie 
o kurze, cieľoch a pravidlách týkajúcich sa kurzu. Na úvod sa účastníci oboznámia s Moodle – prostredím 
diaľkového vzdelávania. Po úvodnej časti študenti počas dvoch mesiacov študujú všetky potrebné 
a čiastočne interaktívne materiály formou diaľkového vzdelávania. Po prvku diaľkového vzdelávania sú 
všetci účastníci vyzvaní, aby sa zúčastnili na tzv. vrcholovom module: simulačnom vzdelávaní. 
V simulátore sa všetky nadobudnuté teoretické znalosti otestujú a posilnia. V priebehu trvania tohto 
modulu sa prostredníctvom spoločného vzdelávania a činnosti bude rozvíjať spolupráca medzi 
účastníkmi. 
 
Zostavením kurzu uvedeným spôsobom sa poskytuje pridaná hodnota tým, že sa obrovské množstvo 
látky zahrnie do primeraného časového rámca bez toho, aby sa všetci účastníci museli zhromaždiť na 
jednom mieste a teoretické vedomosti sa prevedú do praktických zručností a cvičením na simulátore sa 
posilňuje schopnosť spolupráce. Toto všetko napomôže vytvoreniu všeobecne zrozumiteľných 
pracovných noriem pre činnosti potrebné v spoločných operáciách. 



   
  

2.3.2 Situačná informovanosť6 

Agentúra Frontex podrobne spravuje informácie o migrácii a trestnej činnosti na vonkajších 
hraniciach EÚ. Poskytuje komplexnú analýzu na podporu členských štátov, ktorá slúži ako základ pre 
cielenú operačnú spoluprácu a plnenie potrieb príslušných európskych inštitúcií. 

 

 
Debrífingové aktivity 
V priebehu roka agentúra Frontex posilnila nasadenie tímov debrífingových expertov, ktorí uskutočňujú 
pohovory s migrantmi s cieľom získať spravodajské informácie. Agentúra Frontex vynaložila značné 
úsilie na zabezpečenie riadneho vyškolenia debrífingových expertov v tejto oblasti, aby vedeli čeliť 
situácii v operačnej oblasti a aby boli oboznámení s požiadavkami na spravodajské informácie s tým, 
že tieto informácie sú určené na analýzu rizík. 
 
Zvýšený objem a kvalita debrífingových pohovorov okrem zlepšenia možností na získanie prehľadu 
o faktoroch, ktoré určujú toky migrantov a utečencov z krajín pôvodu, spôsobe práce a pochopenie 
fungovania trás cez tranzitné a cieľové krajiny, umožnili tiež zhromažďovanie čoraz väčšieho množstva 
osobných údajov v tejto oblasti. 
 
Výsledkom bolo značné zvýšenie počtu debrífingových pohovorov zo strany Europolu zahŕňajúcich 
informácie o osobách podozrivých z účasti na prevádzačstve ľudí v Taliansku a Grécku a lepšie 
zmapovanie zločineckých sietí pôsobiacich v severnej Afrike, Turecku, Taliansku a Grécku s priamym 
prínosom k vyšetrovaniam riadených orgánmi členských štátov. 

 
Nový prístup: podávanie správ orientovaných na problémy 
V roku 2015 sa preskúmavala koncepcia štvrťročných správ vypracovaná ako súčasť pravidelných 
činností siete pre analýzu rizík. Štvrťročné správy tvoria dôležitú súčasť zabezpečovania kvality 
v súvislosti s údajmi zhromaždenými na účely analýzy rizík, ako aj nástroj na spoločné analytické 
činnosti. Pociťovalo sa, že analytická práca v rámci troch komunít na analýzu rizík, t. j. sieť agentúry 
Frontex pre analýzu rizík (FRAN), sieť pre analýzu rizík v oblasti západného Balkánu (WB-RAN) a sieť 
analýzy rizík v súvislosti s východnými európskymi hranicami (EB-RAN), dospela do bodu, keď sa dal 
uskutočniť posun od opisu údajov k prístupu orientovanému viac na problém, ktorý bol potrebný aj pre 
zachovanie významu sietí. 
 
Štvrťročné správy sú teraz prehľadnejšie pre čitateľov: sú stručnejšie a vizuálne prepracovanejšie. 
Úsilie sa sústredilo na vypracovanie nových vizualizácií údajov a máp. 

 
Prvá príručka o rizikových profiloch podvodníkov 
V EÚ existuje len jedna celoeurópska schéma zhromažďovania údajov v oblasti podvodov s cestovnými 
dokladmi. Jedinečná sieť Európskej únie pre analýzu rizík v oblasti podvodov s dokladmi (EDF-RAN) 
začala svoju činnosť v septembri 2011 s cieľom získať sofistikovaný a pravidelne aktualizovaný situačný 
prehľad o rozsahu a charaktere podvodov s dokladmi na vonkajších hraniciach EÚ. 
 
Počet odhalení podvodníkov, t. j. osoby, ktoré používajú doklady iných osôb s cieľom využiť ich fyzickú 
podobnosť so skutočným držiteľom, stúpol podľa údajov zo siete ERF-RAN vďaka lepším bezpečnostným 
prvkom cestovných dokladov. Napriek rozsiahlemu používaniu najnovších technológií a čipov 
s biometrickými údajmi v pasoch, ktoré sa v súčasnosti vydávajú, fyzická kontrola osoby môže byť 
problematická, pretože nie vždy sú inštalované zariadenia umožňujúce automatické porovnanie. 
Príručka má pomôcť pri riešení tohto problému a príslušníkom pohraničnej stráže poskytuje ďalší 
praktický nástroj na odhalenie podvodníkov. 
 
Táto príručka bola vyhotovená v spolupráci s odborníkmi zo štátov zastúpených v sieti v EDF-RAN a bude 
sa priebežne aktualizovať. 

 

                                                             
6 rozumieť prostrediu – dôležité pre rozhodovanie v oblasti bezpečnosti hraníc 



   
  

Služby systému EUROSUR v oblasti syntézy 
Služby systému EUROSUR v oblasti syntézy (EFS) sú súborom informačných služieb poskytovaných 
agentúrou Frontex členským štátom a iným zainteresovaným stranám, ako napr. Europol a agentúra 
EMSA. Služby EFS boli zavedené v roku 2014 a odvtedy boli rozpracované do radu rôznych služieb 
v oblasti syntézy širokej škály údajov poskytujúcich zainteresovaným stranám agentúry Frontex lepší 
situačný prehľad na vonkajších hraniciach EÚ. Celkovým cieľom je zlepšiť situačnú informovanosť 
členských štátov na účely zlepšenia ich reakčných schopností v prípade rôznych situácií, počnúc 
obchodovaním so zbraňami až po pátranie a záchranu. 
 
Rozvoj služieb EFS v roku 2015 bol zameraný na neustále zlepšovanie existujúcich služieb a podporu 
integrácie nových služieb a informácií v záujme vylepšenia európskeho situačného prehľadu. 
 
V rámci rozvoja služieb EFS v roku 2015 bol v reakcii na najnovšie spôsoby práce modul námornej 
simulácie (MSM) rozšírený. V rámci tejto služby sa poskytujú simulácie pravdepodobných budúcich 
pozícií plavidiel na základe aktuálnych a predpokladaných environmentálnych podmienok. 
 
V priebehu roka bola značne vylepšená aj služba poskytujúca podrobné environmentálne informácie 
o atmosférických a námorných podmienkach. Táto služba zahŕňa v súčasnosti celý rad rôznych 
parametrov, ktoré operačným príslušníkom v členských štátoch pomáhajú každodenne plánovať ich 
operačné činnosti a pátracie a záchranné operácie v oblasti Stredozemia. 
 
V roku 2015 agentúra Frontex viac využívala údaje z pozorovania zeme vizualizované v aplikácii na 
podávanie správ o spoločných operáciách (JORA) a distribuované interným a externým zainteresovaným 
stranám prostredníctvom siete využívania systému Eurosur. Zainteresovaným stranám agentúry Frontex 
bolo doručených celkovo 376 satelitných snímok špecifických oblastí (napr. prístavy a iné pobrežné 
oblasti), 165 z nich doručilo Satelitné stredisko Európskej únie (EU SatCen) a 211 doručila Európska 
agentúra pre námornú bezpečnosť (EMSA). 
 
Službu EFS využívala tak polícia, ako aj pohraničné sily zamerané na sprostredkovanie neoprávneného 
prekročenia hraníc s cieľom pripojiť sa k práci kriminálnej polície a orgánov hraničnej kontroly 
a poskytnúť podporu ich vyšetrovaniam na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ. 
 
Aj keď služba EFS bola zavedená pomerne nedávno, prispela k viacerým operačným úspechom na 
vonkajších hraniciach EÚ v priebehu roku 2015. 
 
Odhaľovanie člnov s migrantmi prostredníctvom systému detekcie plavidiel 
V októbri 2015 systém detekcie plavidiel (VDS) prispel k záchrane ľudí v Stredozemí počas spoločnej 
operácie EPN – Triton 2015. Prehľadávaním prostredníctvom systému VDS v oblasti severne od Líbye boli 
nájdené štyri objekty, ktoré nepatrili k žiadnym známym plavidlám v tejto oblasti. Tieto informácie 
boli rýchlo postúpené talianskym orgánom, ktoré upozornili vojenské orgány (EU NAVFOR MED – Sofia) 
operujúce v tejto oblasti. Rýchla komunikácia umožnila rýchlu reakciu plavidla EU NAVFOR MED – Sofia, 
ktoré objavilo štyri člny s 370 migrantmi v uvedenej oblasti. Títo ľudia boli zachránení a boli odvedení 
do bezpečia na talianskom pobreží. 
 
Zaistenie sledovaného plavidla pašujúceho zbrane 
Ďalší operačný úspech je spojený so službou sledovania plavidiel, ktoré sú v centre záujmu, v súvislosti 
so spoločnou operáciou EPN – Poseidon námorná 2015. „Haddad I“, plavidlo plaviace sa pod vlajkou 
Bolívie, bolo sledované niekoľko mesiacov po tom, ako sa zistilo, že by mohlo byť potenciálne zapojené 
do nezákonných aktivít. V septembri 2015 po neobvyklom správaní na mori bolo plavidlo zastavené 
a skontrolované gréckymi orgánmi. Našli asi 5 000 zbraní a 500 000 nábojov na palube spolu 
s pašovanými cigaretami. Plavidlo smerovalo do Líbye. 

 
Nové produkty monitorovanie situácie 
Okrem služieb systému EUROSUR v oblasti syntézy agentúra Frontex zaviedla viaceré produkty 
monitorovania situácie, napr.: situačné správy týkajúce sa sledovania plavidiel, ktoré sú v centre 
záujmu, denné regionálne prehľadové správy (západný Balkán), týždenné správy pre Európsku komisiu 
a špeciálne správy o monitorovaní médií (vrátane tematických radov o krízových situáciách na 
západnom Balkáne a v Líbyi). 



   
  

 
Spolupráca s EU NAVFOR MED 
Od začiatku prípravy a realizácie prvej fázy operácie EU NAVFOR MED (pod krycím názvom Sophia) 
v centrálnom Stredozemí, sa agentúra Frontex spojila so spravodajskou jednotkou misie v rámci 
spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) s cieľom zistiť požiadavky na spravodajské 
informácie a prispôsobiť budúcu spoluprácu. Po úvodnej dohode a výmene listov agentúra Frontex 
poskytla EU NAVFOR MED svoje analytické produkty a údaje o incidentoch v centrálnom Stredozemí, 
čím výrazne prispela k zlepšeniu poznatkov, ktoré by mohli byť pre jej partnerskú stranu zaujímavé 
z operačného hľadiska. 
 
Agentúra Frontex spoločne s EU NAVFOR MED využívala služby pozorovania zeme, ktoré si obstarala na 
účely svojich aktivít, a schválila postup na spoločné využívanie nových obstaraných služieb a produktov 
vždy, keď to bude možné. Agentúra umožnila EU NAVFOR MED pripojenie na jej operačný systém, kde 
sa informácie o incidentoch neustále aktualizujú a poskytla okrem toho prístup k radu služieb systému 
EUROSUR v oblasti syntézy. 
 
Obe organizácie sa dohodli na nasadení styčných dôstojníkov v operačnej oblasti a na príslušných 
štruktúrach velenia. 
 
Dohodnutý bol postup koordinácie v záujme zabránenia duplicite hliadkovania na mori. 



   
  

2.3.3 Podporná reakcia 

Agentúra Frontex koordinuje prispôsobené spoločné operácie na morských, pozemných a vzdušných 
hraniciach a spoločné operácie návratu, a tak prispieva k: i) posilneniu kapacít členských štátov pod 
špecifickým a neúmerným tlakom; ii) podpore aktívnej reakcie na meniace sa humanitárne 
a bezpečnostné výzvy na vonkajších hraniciach a iii) zabezpečeniu pozitívnych výsledkov v náročných 
situáciách. 

 
 
Opera 2.0 
Moderná hraničná kontrola si okrem expertov vyžaduje používanie technických zariadení. Plánovanie 
a nasadenie zariadení z jedného členského štátu do druhého umožňuje IKT nástroj vyvinutý agentúrou 
Frontex: Opera. V roku 2015 bola zavedená nová verzia aplikácie Opera pre užívateľov z agentúry 
Frontex a členských štátov pre všetky operácie. Aktualizovaná aplikácia obsahuje úplne nový modul 
určený na riadenie rezervy technických zariadení (TEP) a celkového minimálneho množstva technických 
zariadení (OMNTE). Obsahuje tiež nový modul slovníkov a vylepšený modul vykazovania. Aplikácia 
Opera teraz riadi aj nasadenie vyslaných prizvaných príslušníkov (SGO) a minimálne počty v rezerve 
EBGT. Vylepšený bol vzhľad, rýchlosť a jednotnosť práce, užívateľská prístupnosť a mechanizmy 
vykazovania. Aplikácia okrem toho teraz zahŕňa mnohé automatizované funkcie a viac mechanizmov 
vlastnej kontroly na zabezpečenie presných vstupných údajov a vykazovania údajov. Aplikácia Opera 
2.0 generuje historické údaje a má lepšie možnosti vyhľadávania. Táto aplikácia sa používa ako hlavný 
zdroj informácií týkajúcich sa nasadenia, ako aj operačných informácií a údajov o rezervách. 

 
Vlastné zariadenia agentúry Frontex 
Zakúpenie služieb leteckého dozoru 
V treťom štvrťroku 2015 agentúra Frontex uzavrela rámcovú zmluvu na obstaranie služieb leteckého 
dozoru, prostriedkov a odbornej podpory pre spoločné operácie koordinované agentúrou Frontex. 
Zmluva je zameraná na rozvoj vlastnej operačnej kapacity agentúry Frontex pre aktivity leteckého 
dozoru v priebehu spoločných operácií. Rámcová zmluva je na obdobie dvoch rokov s možnosťou 
predĺženia o ďalšie dva roky. Rámcová zmluva pozostáva z dvoch častí: jedna pre námorný dozor 
a druhá pre dozor na pozemných hraniciach. 
 
Mobilné kancelárie v teréne 
V záujme uspokojenia operačných potrieb agentúra Frontex v júni zabezpečila prenájom pre núdzové 
situácie 12 mobilných kompletne zariadených kancelárií (kontajnerov) v teréne na počiatočné obdobie 
šiestich mesiacov s možnosťou predĺženia. Kontajnery boli rozmiestnené na Sicílii v Taliansku, Motrile 
v Španielsku, Elhove v Bulharsku a na viacerých gréckych ostrovoch v Egejskom mori. V dlhodobejšom 
časovom rámci agentúra Frontex zabezpečí dlhodobú rámcovú zmluvu na poskytovanie mobilných 
kancelárií na účely plnenia stálych operačných potrieb. Kontajnery sa používajú hlavne na potreby 
kancelárií zamestnancov agentúry Frontex a skríning/registráciu, ako aj na účely odberu odtlačkov 
prstov a debriefingových aktivít. 
 
Okuliare na nočné videnie, ručné skenery na kontrolu dokladov, hygienické výrobky pre prácu 
s migrantmi, vesty s nápisom Frontex pre zamestnancov agentúry Frontex a nasadených dôstojníkov 
V reakcii na žiadosti na operačné zariadenia agentúra Frontex začala postup verejného obstarávania 
a pripravila potrebnú dokumentáciu pre nákup a dodanie rôznych zariadení naliehavo potrebných 
v operačných oblastiach. 
 
Lízing vozidiel na operačné aktivity 
Na základe výsledkov analýzy nedostatkov sa agentúra Frontex rozhodla spustiť v roku 2015 pilotný 
projekt na lízing vozidiel, ktoré sa budú používať na operačné aktivity v Maďarsku, Grécku a Bulharsku. 
Zmluva bola podpísaná v októbri na tri mesiace v hodnote približne 30 000 EUR na poskytovanie 
miniautobusov, osobných áut a vozidiel s pohonom všetkých štyroch kolies vozidiel určených na 
prepravu prizvaných príslušníkov v operačných oblastiach. Pilotný projekt sa má skončiť vo februári 
2016 a získané výsledky budú použité na prípravu rámcovej zmluvy na dodávku vozidiel vo všetkých 
operačných oblastiach. 

 



   
  

Úspešné využívanie platformy kontaktných miest 
Sekundárna migrácia z Grécka mala výrazný vplyv na počet neoprávnených prekročení hraníc na 
vonkajšej pozemnej hranici EÚ s krajinami západného Balkánu. Vývoj situácie v oblasti migrácie, najmä 
na maďarsko-srbských hraniciach vyžadoval lepšiu flexibilitu a koordinačné schopnosti. Z dôvodu 
zvýšeného toku neregulárnej migrácie na tomto úseku hraníc boli posilnené maďarské kontaktné miesta 
ďalšími ľudskými zdrojmi a technickými prostriedkami na hraničné kontroly, ako aj dozor na zelenej 
hranici v rámci spoločnej operácie Kontaktné miesta 2015 pozemná. V záujme zabezpečenia 
operatívnej reakcie na tlak na tomto konkrétnom hraničnom úseku na maďarsko-srbskej hranici bola 
poskytovaná trvalá podpora. Všetky zdroje nasadené v rámci dvoch operácií – SO Kontaktné miesta 2015 
pozemná a SO Flexibilné operačné aktivity – boli úplne synchronizované. V priebehu roka nasadenie 
expertov v rámci spoločných operácií koordinovaných agentúrou Frontex sa menilo v závislosti od 
potrieb jednotlivých hostiteľských členských štátov a priebežného hodnotenia situácie. 
 
Vzhľadom na nárast počtu nelegálnych vstupov na hraničných priechodoch na bulharsko-tureckých 
hraniciach boli bulharské kontaktné miesta posilnené o ďalšie ľudské zdroje a technické prostriedky 
(detektory CO2, služobní psi) na účely hraničných kontrol v rámci SO Kontaktné miesta 2015 pozemná. 
 
Nová aktivita pod záštitou spoločnej operácie Kontaktné miesta pozemná sa začala začiatkom decembra 
2015 s cieľom pomôcť Grécku pri registrácii a odbere odtlačkov prstov žiadateľov o azyl a migrantov. 
Táto akcia bola zavedená s cieľom prispieť ku kontrole sekundárnych presunov smerom na západný 
Balkán a k boju proti cezhraničnej trestnej činnosti. Nové kontaktné miesto bolo zriadené na grécko-
FYROM hranici a množstvo nasadených prostriedkov sa postupne zvyšovalo. 
 
Kontaktné miesta sú platformou na výmenu operačných informácií a profesionálnych skúseností, preto 
vytvorenie synergií medzi jednotlivými hostiteľskými členskými štátmi je mimoriadne dôležité v tejto 
operácii. V rámci tejto operácie sa po prvý raz uskutočnila výmena pracovníkov kontaktných miest. 
Hlavným cieľom projektu bolo zlepšiť spoluprácu a výmenu informácií a najlepších postupov medzi 
kontaktnými miestami na úrovni hraničných priechodov/veliteľov kontaktných miest a miestnych 
koordinátorov. 
 
V záujme poskytnutia účinnej operačnej podpory hostiteľským členským štátom, ako aj flexibilnej 
reakcie na meniace sa potreby sa nasadenie spoločných tímov hraničnej kontroly ďalej zlepšovalo 
a uskutočnilo sa na tých kontaktných miestach, ktoré boli v priebehu roka označené ako kritické 
hraničné priechody. 
 
V roku 2015 bolo aktívnych celkove 38 kontaktných miest. V porovnaní so spoločnou operáciou 
Kontaktné miesta v roku 2014 boli zriadené tri nové centrá (KM Luhamaa na estónsko-ruskej hranici, 
KM Kastanies na grécko-tureckej hranici a KM Idomeni na grécko-macedónskej hranici). 
 
Spoločná operácia Alexis 2015 
V rámci SO Alexis 2015 agentúra Frontex vykonávala spoločné operačné aktivity zamerané na posilnenie 
operačných kapacít letísk EÚ na základe potrieb/slabých miest vnímaných členskými štátmi. 
 
Hlavným cieľom bolo stanoviť operačné postupy a posilniť kapacity medzinárodných letísk EÚ. 
Realizovali sa dve operácie Alexis s rôznym rozsahom a cieľmi: 

(i) Operačným cieľom spoločnej operácie Alexis I 2015 bolo posilniť schopnosti príslušníkov 
pohraničnej stráže na letiskách EÚ týkajúce sa odborných znalostí v oblasti zneužívania 
dokladov týkajúcich sa tranzitu z/do tretích krajín. 

(ii) Operačným cieľom spoločnej operácie Alexis I 2015 bolo posilniť schopnosti príslušníkov 
pohraničnej stráže na letiskách EÚ týkajúce sa odborných znalostí v oblasti odhaľovania 
zneužívania pri vykonávaní bežných (prvolíniových) kontrol a kontrolách na bránach pri 
príchode a odchode. 

 
Na realizácii aktivít v rámci spoločnej operácie Alexis sa podieľalo celkovo 24 členských štátov, 
30 zúčastnených letísk a 8 krajín mimo EÚ. Počas dvoch spoločných operácií bolo na rôznych letiskách 
nasadených 73 príslušníkov. Okrem účasti príslušníkov z krajín mimo EÚ aj Interpol nasadil expertov na 
letiská v Budapešti a Rige na podporu aktivít hraničnej kontroly súvisiacich so spoločnou operáciou. 
 



   
  

V záujme zvýšenia informovanosti o odporúčaných operačných postupoch a protiopatreniach 
zameraných na cielené zneužitia, bola v priebehu oboch aktivít operácie Alexix distribuovaná 
inštruktážna príručka. 
 
Na začiatku vykonávania operácie agentúra Frontex usporiadala špecializované školenia o dokladoch, 
tzv. „Road Show“, ktoré uskutočnilo 8 tímov expertov na doklady na ôsmich letiskách EÚ pre miestnych 
zamestnancov a prizvaných príslušníkov nasadených na týchto letiskách. 
 
SO Pegasus 2015 
Operačným cieľom tejto spoločnej operácie bolo podporiť hraničné kontroly na vybraných letiskách 
osobitnými zručnosťami pri pohovoroch s neregulárnymi migrantmi so zameraním na tých, ktorých 
profily zodpovedali konkrétnym vopred identifikovaným hrozbám. Zámerom bolo zvýšiť informovanosť 
o takýchto hrozbách na vybraných letiskách EÚ. 
 
Následne sa v priebehu spoločnej operácie začala fáza operačnej reakcie s cieľom reagovať pomocou 
špecializovaných operačných opatrení na výzvy identifikované v prvých krokoch spoločnej operácie. 
 
Na vykonávaní spoločnej operácie sa podieľalo celkovo 16 členských štátov a 13 zúčastnených letísk. 
Počas jej realizácie bolo na týchto letiskách podľa operačných potrieb na celkovo 740 osobodní 
nasadených 11 príslušníkov (vrátane troch vyslaných príslušníkov) s osobitnými jazykovými zručnosťami 
zahŕňajúcich profil príslušníka vykonávajúceho osobitnú (druholíniovú) kontrolu uskutočňujúceho 
pohovory a/alebo príslušníka vyššej úrovne pre doklady. 
 
Budúcnosť hraničných kontrol 2015 (FOBC) 
Všeobecným cieľom projektu FOBC bolo zosúladiť a budovať kapacity členských štátov v oblasti 
hraničnej kontroly vrátane zosúladenia technických zariadení a pracovných postupov s cieľom zvýšiť 
bezpečnosť a podporiť uľahčenie cestovania na hraniciach. 
Cieľom je aj poskytovanie technickej pomoci a analytickej podpory členským štátom pri riešení ich 
potrieb ako koncových užívateľov. Okrem členských štátov príjemcom FOBC je aj Európska komisia, 
keďže v rámci projektu sa poskytuje podpora pre rozvoj politiky v oblasti hraničnej kontroly (t. j. balík 
predpisov o inteligentných hraniciach a pilotný projekt). 
Špecifické ciele FOBC sa týkajú: 

(i) ďalšieho rozvoja najlepších postupov a usmernení v oblasti hraničných kontrol; 
(ii) technickej podpory a odborných poznatkov poskytovaných členským štátom v oblasti 

uplatňovania najlepších postupov a usmernení, ako aj Európskej komisii v súvislosti s balíkom 
predpisov o inteligentných hraniciach a jeho vykonávaním; 

(iii) pomoci členským štátom týkajúcej sa zavedenia nových technológií pre hraničné kontroly 
a šírenie informácií o súčasných postupoch, výhod a nedostatkov v kapacitách v rámci 
všetkých zainteresovaných strán; 

(iv) technickej podpory a odborných poznatkov zavádzaním pilotných projektov vrátane príspevkov 
na realizáciu pilotného projektu o inteligentných hraniciach a začatia pilotného projektu 
založeného na rizikách medzi členskými štátmi a partnermi z tretích krajín. 

 
STREAMS 2015 
Tento projekt je pokračovaním projektu STREAMS 2014 zameraného na budovanie portfólia kapacít 
v oblasti hraničného dozoru prostredníctvom neustáleho rozvoja schopností a produktov, ktoré možno 
nasadiť, v úzkej spolupráci s členskými štátmi, priemyslom a akademickou obcou. Cieľom je zvýšiť 
bezpečnosť hraničnej kontroly a poskytovať podporu členským štátom pri riešení ich potrieb ako 
koncových užívateľov, ako aj Európskej komisii v súvislosti s prípravou politík v oblasti hraničnej 
kontroly. 
Projekt z roku 2015 vychádzal z predchádzajúcich aktivít v oblasti hraničného dozoru a detekčných 
technológií, ktoré sú zamerané na riešenie nezodpovedaných otázok týkajúcich sa nákladovej 
efektívnosti a účinnosti riešení v oblasti dozoru nad pozemnými a námornými hranicami a technológií, 
ako aj určenie všeobecne akceptovaných „najlepších“ postupov v rôznych oblastiach hraničného dozoru 
s cieľom dosiahnuť ich zosúladenie. 
 
Ciele aktivít projektu STREAMS 2015 boli rozdelené do piatich skupín aktivít: 



   
  

(i) Skupina aktivít v oblasti dozoru na pozemných hraniciach bola zameraná na riešenia týkajúce 
sa rozvoja a operačného hodnotenia integrovaných systémov pre pozemné hranice (t. j. 
mobilný dozor, riadiace a komunikačné systémy) vrátane testov nádejných riešení v praxi. 

(ii) V rámci skupiny aktivít v oblasti dozoru na morských hraniciach sa osobitný dôraz kládol na 
nákladovú efektívnosť a identifikovanie efektívneho riešenia pre vzdušný námorný dozor, 
konkrétnejšie použitie ovládaných leteckých systémov (RPAS) a lietadla s ľudskou posádkou 
s voliteľne pilotovanou schopnosťou lietadla (OPA). 

(iii) Skupina aktivít týkajúcich sa príchodov po mori v prístavoch EÚ bola zameraná na identifikáciu 
a šírenie inventára „osvedčených“ postupov hraničnej kontroly zahŕňajúcich príchody po mori 
v prístavoch EÚ. Katalogizačná práca sa vzťahoval na štyri všeobecné oblasti: právne predpisy, 
výmena informácií, kontroly a analýza rizík. 

(iv) Skupina aktivít týkajúcich sa šírenia poznatkov sa vzťahovala na prezentáciu oddelenia 
výskumu a vývoja výsledkov aktivít realizovaných v roku 2015 a výstupov z nich počas 
stretnutí, seminárov a predvádzacích akciách. 

(v) Test o dôkazoch platnosti koncepcie „Registračného balíka“ je medziagentúrna iniciatíva 
zameraná na vytvorenie trvalého riešenia, ktoré bude sprístupnené na žiadosť členských štátov 
na účely doplnenia ich existujúcich kapacít na vykonávanie procesov identifikácie a registrácie 
v systéme Eurodac v prípade potreby zvládnuť veľký počet neregulárnych migrantov 
prichádzajúcich na ich územie. 

 
Posilnenie monitorovania agentúrou Frontex a príspevok k výskumu bezpečnosti hraníc v roku 

2015 (SFBSR) 
Projekt SFBSR 2015 vychádza z predchádzajúcich aktivít agentúry Frontex v oblasti výskumu 
bezpečnosti hraníc. Hlavným cieľom bolo posilniť monitorovanie agentúrou Frontex a jej príspevok 
k výskumu bezpečnosti európskych hraníc a koordinovať a zlepšiť aktivitu a účasť komunity 
pohraničnej stráže v tejto oblasti. 
 
Projekt je zameraný najmä na: 

(i) zvyšovanie informovanosti expertov agentúry Frontex a expertov z členských štátov 
o najnovšom vývoji technológií týkajúcom sa špecifických úloh v oblasti hraničných kontrol; 

(ii) zvýšenie informovanosti orgánov pohraničnej stráže členských štátov o vhodných nástrojoch, 
metodikách a metódach testovania a hodnotenia technológií, riešení a produktov v oblasti 
bezpečnosti hraníc; 

(iii) zabezpečenie spojenia medzi príslušníkmi pohraničnej stráže a pokrokom v oblasti výskumu 
a vývoja a prispievanie k riešeniam týkajúcim sa bezpečnosti hraníc, ktoré zohľadňujú spätnú 
väzbu komunity koncových užívateľov od počiatočných štádií fáz výskumu a vývoja s cieľom 
zvýšiť informovanosť agentúry Frontex a členských štátov o príslušnom výskume týkajúcom sa 
technológií v oblasti hraničnej kontroly; 

(iv) prispievanie k prehodnoteniu súčasného stavu v oblasti riadenia a organizácie výskumu 
týkajúceho sa bezpečnosti v Európe, získavanie ucelených poznatkov o tom, ako ho orgány, 
organizácie a verejných orgánov zodpovedné za túto oblasť riešia mimo Európy 
a identifikovanie aspektov, ktoré by sa mohli previesť do európskeho prístupu; 

(v) poskytovanie technickej podpory Európskej komisii a orgánom pohraničnej stráže členských 
štátov v rámci tzv. 7. rámcového programu a programu Horizont 2020; 

(vi) konsolidácia poznatkov členských štátov a agentúry Frontex o dôsledkoch v súvislosti 
s technológiami v oblasti bezpečnosti hraníc na ochranu súkromia, etiku, ochranu údajov 
a základných práv osôb prekračujúcich hranice. 



   
  

2.3.4 Núdzová reakcia 

Agentúra Frontex pomáha členským štátom vo výnimočných situáciách, ktoré majú významný vplyv 
na bezpečnosť hraníc EÚ. 

 
Rýchly zásah Poseidon 
Koncom roka 2015 bola pravidelná spoločná operácia EPN – Poseidon námorná 2015 nahradená 
spoločnou operáciou Poseidon Rýchly zásah (PRI) na žiadosť Grécka o podporu na zvládnutie 
bezprecedentného počtu migrantov pristávajúcich na jeho ostrovoch. Členské štáty prispeli k operácii 
PRI expertmi s rôznymi profilmi a rôznymi druhmi technických zariadení s cieľom realizovať operačnú 
koncepciu spoločnej operácie, najmä so zameraním na urýchlenie procesu registrácie a identifikácie na 
gréckych ostrovoch umožňujúcich v prípade väčšieho počtu migrantov rýchlejšie zaregistrovanie 
a odber odtlačkov prstov. 
 
Počet nasadení sa postupne zvyšoval na viac než 700 príslušníkov (vrátane tlmočníkov a členov posádky) 
na mieste. Kompetencie príslušníkov nasadených z rôznych členských štátov sa líšili od skríningu 
a debrífingu cez odber odtlačkov prstov a odhaľovanie falšovaných dokladov až po hraničný dozor 
a koordináciu. Príslušníci zaoberajúci sa skríningom zohrávajú kľúčovú úlohu v rámci pomoci orgánom 
pri určovaní štátnej príslušnosti prichádzajúcich migrantov na účely identifikácie a registrácie. 
Debrífingoví experti zhromažďujú informácie o aktivitách pašeráckych sietí, ktoré agentúra Frontex 
poskytuje vnútroštátnym orgánom a Europolu. 
 
Spoločná operácia PRI prebieha v rovnakej operačnej oblasti ako skoršia spoločná operácia EPN 
Poseidon námorná s osobitným zameraním na ostrovy Lesbos, Chios, Samos, Kos a Leros. Okrem 
uvedených aktivít väčší dôraz sa bude klásť na pobrežné hliadky na miestach vylodenia a prepravu 
migrantov na registračné miesta, ako aj na podporu bezpečnostných kontrol. 
 
Aj keď účasť na spoločných operáciách agentúry Frontex je dobrovoľná, členské štáty sú povinné vyslať 
príslušníkov pohraničnej stráže a technické zariadenia v prípade rýchleho nasadenia, pokiaľ sami 
nečelia výnimočnej situácii významne ovplyvňujúcej plnenie vnútroštátnych úloh. Napriek úsiliu 
členských štátov poskytnuté príspevky nepokryli operačné potreby operácie Poseidon Rýchly zásah. 
 
Cvičenie rýchleho zásahu REX 2015 
Cvičenie REX 2015 (Rapid Intervention Exercise) sa konalo od 19. augusta do 14. októbra na grécko-
tureckej pozemnej hranici. Cieľmi cvičenia boli: 

(i) testovať operačné a logistické kapacity agentúry Frontex a členských štátov počas letného 
obdobia; 

(ii) testovať schopnosť agentúry Frontex koordinovať rýchly zásah so spoločnými operáciami 
agentúry Frontex alebo prebiehajúce vnútroštátne operácie organizované hostiteľským 
členským štátom; 

(iii) oboznámiť hostiteľský členský štát s mechanizmom rýchleho-zásahu a 
(iv) testovať samotný mechanizmus rýchleho zásahu. 

 
19 členských štátov prispelo k operácii poskytnutím zdrojov. Celkovo bolo nasadených 16 príslušníkov 
hraničného dozoru, 5 príslušníkov vykonávajúcich bežnú kontrolu, dvaja debrífingoví experti a dvaja 
tlmočníci, ako aj štyri hliadkovacie vozidlá, jeden tím psovodov a dva detektory tlkotu srdca. 
 
Cvičenie REX 2015 sa uskutočnilo vo veľmi krátkom čase, menej než dva mesiace od iniciácie cvičenia 
po jeho realizáciu. 
 
Operácie návratu 
V roku 2015 počet navrátilcov v súvislosti s operáciami agentúry Frontex vzrástol o 64 % v porovnaní 
s predchádzajúcim rokom a dosiahol počet 3 565. Boli vrátení letecky prostredníctvom 66 spoločných 
návratových letov. 
 
V dôsledku nárastu migračného toku sa zvýšil tlak na umožnenie účasti členských štátov prednej línie 
na operáciách návratu. Z analýzy nedostatkov vyplynulo, že nedostatok dostupných finančných 
prostriedkov a chýbajúca rámcová zmluva na charterové lety v Grécku mali priamy vplyv na možnosť 



   
  

návratu neregulárnych migrantov. Alternatívy na umožnenie účasti Grécka na letoch a organizovaní 
spoločných operácií návratu (JRO) boli úspešne nájdené, dohodnuté a realizované. Agentúra Frontex 
požiadala o podporu členské štáty a rýchlo prerokovala dohody, v rámci ktorých Dánsko prenajalo 
lietadlo pre Grécko, aby zorganizovalo operáciu návratu do Pakistanu s dvomi ďalšími zúčastnenými 
členskými štátmi. 
 
Podobná podpora bola poskytnutá Taliansku ako ďalšiemu členskému štátu v prednej línii s rovnakým 
mechanizmom: lietadlo prenajaté Dánskom bolo použité v spoločnej operácii návratu do Nigérie 
organizovanej Talianskom. Okrem toho po identifikácii tzv. „neregulárnych migrantov, ktorých treba 
vrátiť“, trasy existujúcich spoločných operácií návratu boli upravené s medzipristátím v oboch 
členských štátoch prednej línie, aby zhromaždili navrátilcov. 



   
  

2.3.5 Rozvoj 

Agentúra Frontex posilňuje kapacity členských štátov v oblasti riadenia hraníc, aby sa mohli využívať 
v plnom rozsahu, využívaním jej portfólia ako celku, podporovaním interoperability a harmonizácie 
a stanovením priorít pre tie opatrenia, ktoré majú vplyv na európskej úrovni. 
Agentúra Frontex v súlade so svojimi hodnotami pôsobí ako správca najlepších európskych postupov 
v oblasti riadenia hraníc a poskytuje ich členským štátom a iným zainteresovaným stranám v súlade 
s koncepciou integrovaného riadenia hraníc EÚ. 

 
Operačná odborná príprava pre stredný manažment pohraničnej stráže EÚ (MLC) 
Odborná príprava MLC je novo koncipovaný kurz pre príslušníkov orgánov vnútroštátnej pohraničnej 
stráže strednej úrovne, ktorí už sú alebo budú súčasťou tímov európskej pohraničnej stráže (EBGT), 
pripravených na nasadenie v spoločných operáciách koordinovaných agentúrou Frontex. Nový kurz bol 
vypracovaný v rokoch 2014 a 2015 agentúrou Frontex s pomocou vnútroštátnych expertov pohraničnej 
stráže a pozostáva zo štyroch modulov: i) riadenie a praktické vedenie v rámci aktivít pohraničnej 
stráže EÚ; ii) základné práva v rámci operačného riadenia; iii) riadenie hraníc v európskom kontexte 
a iv) operačná spolupráca príslušníkov pohraničnej stráže EÚ. Kurz trvá 18 týždňov, z nich je päť 
týždňov živej výučby a je rozpracovaný na 625 hodín vzdelávania ohodnoteného 25 kreditovými bodmi. 
 
Kurz bol pilotne úspešne otestovaný v roku 2015: absolvovalo ho 15 účastníkov z 15 členských štátov 
a k jeho priebehu a hodnoteniu študujúcich prispelo 18 lektorov. Týždne živej výučby prebiehali 
v týchto hostiteľských krajinách: Holandsko, Rumunsko, Nemecko, Slovinsko a Španielsko. 
 
Podľa spätnej väzby získanej od účastníkov, lektorov a organizátorov je kurz dobre navrhnutý z hľadiska 
obsahu, ako aj organizácie. Účastníci hodnotili kurz ako veľmi zaujímavý a relevantný pre súčasnú 
situáciu v práci pohraničnej stráže EÚ. 

 
Odborná príprava pre príslušníkov tímov EBGT v oblasti dozoru nad pozemnými hranicami 
Príprava tohto nového vzdelávacieho kurzu sa začala v roku 2014, keď bolo hotové hodnotenie cvičenia 
rýchleho zásahu REX 2013. Pilotný kurz sa uskutočnil na jar roku 2015 a ďalšie tri kurzy nasledovali až 
do decembra 2015. Prispieva k odstráneniu nedostatkov v operačnej spolupráci medzi nasadenými 
príslušníkmi tímov EBGT v oblasti dozoru nad pozemnými hranicami a príslušníkmi hostiteľského 
členského štátu, ktorí tvoria spoločný tím pre dozor nad pozemnými hranicami na účely boja proti 
cezhraničnej trestnej činnosti a neregulárnej migrácii a presadzovania zásad základných práv. 
 
Základom pre túto odbornú prípravu je „Príručka pre príslušníkov tímov EBGT v oblasti dozoru nad 
pozemnými hranicami", ktorá bola vypracovaná v spolupráci s expertmi z členských štátov a krajín 
pridružených k Schengenskému dohovoru. Táto príručka poskytuje praktické rady pre nasadených 
príslušníkov aj príslušníkov hostiteľskej krajiny, ktorí tvoria spoločný tím. Príručku majú k dispozícii 
všetci účastníci kurzu na prečítanie a je s ňou spojené 4-dňové školenie, v rámci ktorého sa simuluje 
spoločná operácia. Účastníci pracujú v rámci tímu a stretávajú sa s rôznymi typickými situáciami, ktoré 
sa vyskytujú na hraniciach, kde čelia takým situáciám, ako obchodovanie s ľuďmi, prvá pomoc alebo 
neoprávnené prekročenie hraníc. 

 
Monitorovanie situácie 
Systém podávania správ o spoločných operáciách (JORA) bol v priebehu roku 2015 zmodernizovaný 
a v priebehu roka bol rozšírený, 11 verzií JORA bolo zavedených viac než 4 000 koncovým užívateľom. 
Každá verzia priniesla nové alebo vylepšené funkcie, ktoré boli predstavené na viacerých konferenciách 
a seminároch. Okrem takých služieb ako modul námornej simulácie alebo meteorologické služby 
a služby zobrazovania satelitných snímok boli v priebehu roka buď vylepšené, alebo dôkladne testované 
nasledovné služby poskytované v rámci služieb systému EUROSUR v oblasti syntézy: 
 
Služba sledovania plavidiel, ktoré sú centre záujmu 
Táto služba poskytuje členským štátom každodenné aktualizácie týkajúce sa polohy a pohybu plavidiel 
podozrivých z účasti na nezákonných aktivitách, ako aj ďalšie informácie o týchto plavidlách. 
Poskytované informácie sú založené na údajoch dodaných Európskou agentúrou pre námornú 
bezpečnosť (EMSA) a údajoch z doplnkových zdrojov, ako napr. satelitné snímky. 
 



   
  

Služba detekcie plavidiel 
Na základe spätnej väzby od užívateľov bol zavedený výstražný mechanizmus, ktorý informuje 
operačných užívateľov v členských štátoch o plavidlách odhalených pomocou satelitu. Uplatňovanie 
tohto mechanizmu umožňuje včasnejšiu operačnú reakciu v súvislosti so zaistením a pátracími 
a záchrannými operáciami. 
 
Služba typu Visual Data Discovery 
Táto služba umožňuje prístup k dynamickým správam, poskytuje užívateľom lepšie nástroje na 
vizualizáciu a používanie celého radu operačných údajov. 
 
Služba detekcie anomálií 
Táto služba informuje užívateľov okrem iného o pohyboch plavidiel a aktivitách nezodpovedajúcich 
očakávanému správaniu. Umožňuje skoršie reakcie a zlepšenie reakčnej schopnosti pri odhaľovaní 
plavidiel s neregulárnymi migrantmi na palube a cezhraničnej trestnej činnosti. V priebehu roka 2015 
táto služba bola testovaná v dvoch samostatných operačných skúšobných cvičeniach s cieľom posúdiť 
jej použitie v reálnych operačných podmienkach. 
 
EUROSUR 
Európsky systém hraničného dozoru vedený a udržiavaný agentúrou Frontex sa v priebehu roku 2015 
neustále vylepšoval. Zmeny zahŕňali rozšírenie funkcií aplikácie a jej nástrojov riadenia, zlepšenie 
mechanizmu synchronizácie medzi uzlami a bezpečnostné vylepšenia, ktoré budú potrebné pre 
spracovanie utajovaných informácií na úrovni „Restreint UE – EU Restricted“. Vypracované boli 
požiadavky na inštaláciu príslušnej úrovne kódovania, ktorá umožní výmenu utajovaných informácií. 

 

Vzdelávanie operátorov systému EUROSUR 
Po prijatí nariadenia o systéme EUROSUR a príprave príručky EUROSUR bol v roku 2015 vypracovaný 
kurz pre operátorov systému EUROSUR národných koordinačných centier. Na jeho príprave sa podieľali 
odborníci z členských štátov a krajín pridružených k Schengenského dohovoru. Tento nový kurz pomôže 
členským štátom zabezpečujúcim jednotné uplatňovanie noriem EÚ v rámci systému EUROSUR 
a dostupnosť príslušných odborných znalostí v národných koordinačných centrách. 
 
V rámci spoločného systému certifikácie príslušníci nominovaní členskými štátmi a krajinami 
pridruženými k Schengenskému dohovoru sú vzdelávaní centrálne na základe európskeho študijného 
programu, spoločných vzdelávacích nástrojov a programu kurzu za pomoci školiteľov určených 
agentúrou Frontex. Po posúdení zručností v oblasti správneho uplatňovania nariadenia o systéme 
EUROSUR účastníci dostanú na konci kurzu certifikát. 

 

SO kontaktné miesta 2015 vzdušná - strední manažéri 
Myšlienka nasadiť stredných manažérov bola realizovaná po prvýkrát v roku 2010 na základe návrhu 
jedného členského štátu a od tej doby získala značnú podporu mnohých členských štátov. Je to 
jedinečná spoločná operácia zameraná na vytvorenie trvalej platformy na výmenu informácií 
a najlepších postupov na strednej manažérskej úrovni, ktorá má pozitívny vplyv na zlepšenie kvality 
operačnej spolupráce medzi členskými štátmi, pridruženými krajinami Schengenského dohovoru 
a tretími krajinami. Pokiaľ ide o novo vytvorené kontakty s treťou krajinou, táto spoločná operácia 
poskytuje dobrú príležitosť na začatie spoločnej operačnej spolupráce na budovanie vzájomnej dôvery, 
zvýšenia spoločného porozumenia a vytvorenia prvých operačných kontaktov medzi zapojenými 
letiskami. V roku 2015 bolo nasadených celkovo 60 stredných manažérov na rôzne letiská v celkovom 
počte 636 osobodní v rámci Európskej únie, ako aj mimo nej. 
 
Nasadenie stredných manažérov prispelo tiež k zlepšeniu integrovaného riadenia hraníc (IBM) 
a k zvýšeniu vzájomnej spolupráce na vonkajších hraniciach Európskej únie prostredníctvom výmen 
poznatkov, informácií a najlepších postupov. 
 
Pomoc v prípade aktivít v oblasti návratu 
V oblasti prednávratovej pomoci Bulharsko dostalo podporu v oblasti odbornej prípravy jeho 
vnútroštátnych eskort a organizovania spoločných operácií návratu. Následne po absolvovaní takéhoto 
kurzu si príslušníci upevnili znalosti z odbornej prípravy uplatnením nadobudnutých zručností pri 



   
  

organizácii úplne prvého vnútroštátneho vzdelávacieho kurzu v Sofii, kde vyškolili ďalších 20 
bulharských príslušníkov eskorty. 
 
Bulharsko po prvýkrát organizovalo spoločnú operáciu návratu koordinovanú agentúrou Frontex do 
Pakistanu spolu s Rakúskom, Španielskom, Poľskom, Nemeckom a Holandskom ako zúčastnenými 
členskými štátmi. Bulharsko získalo kvalifikovaných pracovníkov, odborné poznatky a istotu, že dokáže 
poskytnúť svoje schopnosti a konať ako organizujúci členský štát pre budúce spoločné operácie návratu 
koordinované agentúrou Frontex. 
 
Agentúra Frontex úspešne zaviedla model tzv. zberných spoločných operácií návratu", pri ktorých sa 
používajú eskorty a lietadlo cieľovej krajiny s cieľom zozbierať neregulárnych migrantov v členskom 
štáte EÚ a vrátiť ich do ich krajiny pôvodu. Po odbornej príprave organizovanej agentúrou Frontex 
a príslušných odporúčaniach a usmerneniach vysvetľujúcich požadované normy bol tento model použitý 
v Srbsku: prvý testovací let sa uskutočnil v Nemecku ako organizujúcom členskom štáte s Belgickom 
a Holandskom ako zúčastnenými členskými štátmi a bolo úspešne presunutých 65 navrátilcov. Úradníčka 
agentúry Frontex pre základné práva (FRO), monitorujúci pracovník z úradu ombudsmana v Srbsku a dve 
nezávislé monitorujúce osoby z Belgicka monitorovali operáciu návratu. V súčasnosti tri krajiny, 
Gruzínsko, Albánsko a Srbsko, sú ochotné a schopné uskutočniť zberné spoločné operácie návratu pre 
členské štáty EÚ v súlade s kódexmi agentúry Frontex. 
 
Agentúra Frontex vypracovala a otestovala aplikáciu agentúry Frontex pre návraty (FAR), aplikácia je 
teraz v záverečnej prípravnej fáze na zavedenie. V aplikácii FAR sa spája ľahko prístupný a užívateľsky 
prístupný formát, plánované operácie návratu členských štátov, oznámenie o účasti na týchto 
operáciách a všetky oznámenia týkajúce sa operácií návratu koordinovaných agentúrou Frontex, ako aj 
prednávratovej pomoci. Výhodou aplikácie je umožnenie plánovania a realizácia postupu operácií 
návratu na európskej úrovni. 
 
Príprava nových nástrojov a plnenie zvýšeného núdzového rozpočtu umožnila 64 % nárast návratov 
v roku 2015, uskutočnilo sa 66 operácií návratu organizovaných oproti 45 v roku 2014. 



   
  

2.3.6 Organizácia 

Frontex funguje ako flexibilná, transparentná a aktívna organizácia v súlade so základnými právami 
a realizuje účinný vnútorný kontrolný systém na poskytovanie kvalitných služieb. Priority sa 
stanovujú priebežne, pokiaľ ide o aktivity, ktoré sú orientované na výsledok. Náležité 
a transparentné riadenie prispieva k posilneniu nákladovej efektívnosti a dobrého mena agentúry. 

 
Transparentnosť a prístup k informáciám 
V roku 2015 agentúra pokračovala úsilí o zvýšenie transparentnosti a aktívne poskytovanie informácií 
širokej verejnosti a ostatným zainteresovaným stranám. Nové správy, publikácie a verejné verzie 
produktov analýzy rizík boli uverejnené na webových stránkach agentúry Frontex a prostredníctvom jej 
účtov na sociálnych médiách. 
 
Agentúra Frontex sa rozhodla sprístupniť širokej verejnosti svoje štvrťročné správy o východných 
európskych hraniciach a západnom Balkáne a pokračovala vo zverejňovaní dokumentu „Výročné 
informácie o záväzkoch členských štátov týkajúcich sa rezervnej skupiny tímov európskej pohraničnej 
stráže a rezervy technických zariadení“, ako aj dokumentu „Výročná správa o vykonávaní nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 656/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá dozoru 
nad vonkajšími morskými hranicami“. 
 
V rámci snáh o vysvetlenie problematiky hraničnej kontroly a aktuálnych javov na vonkajších hraniciach 
agentúra uverejnila brožúru s názvom „Frontex at Glance“ (Frontex v skratke), v ktorej sú veľmi 
prístupným spôsobom vysvetlené otázky týkajúce sa agentúry Frontex a Schengenu. Uverejnila tiež 
niekoľko filmov vysvetľujúcich Európsky systém hraničného dozoru (EUROSUR) a Triton (spoločnú 
operáciu prebiehajú v centrálnom Stredozemí) a viaceré krátke filmy, v ktorých príslušníci pohraničnej 
stráže z rôznych krajín vysvetľujú svoju prácu a hovoria o budúcnosti. 
 
Bezprecedentný migračný tlak na vonkajších hraniciach EÚ viedol k nárastu žiadostí zo strany médií, 
s ktorými sa obrátili na agentúru Frontex. V druhej časti tohto roka v čase najväčšieho migračného 
tlaku, agentúra Frontex každý mesiac riešila 800 žiadostí o informácie. Agentúra umožnila fyzický 
prístup do operačných oblastí viac než 500 novinárom a viac než 60 z nich sa zúčastnilo na operačných 
námorných hliadkach v Taliansku. 
 
V záujme zvýšenia transparentnosti operácií a s cieľom pomôcť médiám v tejto oblasti, agentúra 
Frontex pokračovala v nasadzovaní terénnych tlačových dôstojníkov (FPO). Počas minulého roku bolo 
do operácie Triton v Taliansku nasadených päť terénnych tlačových dôstojníkov. Dôstojníci FPO sú 
vyberaní z rezervy európskej pohraničnej stráže a obvykle to bývajú tlačoví dôstojníci vnútroštátnych 
pohraničných orgánov vyslaní na pomoc agentúre Frontex pri práci s médiami v operačnej oblasti. K ich 
úlohám patrí poskytovanie pomoci novinárom pri pohybe v operačných oblastiach, umožnenie účasti 
v hliadkach a zabezpečenie rozhovorov s príslušníkmi z jednotlivých členských štátov a získavanie 
fotografických a video materiálov z operácií pre tlač. 
 
Priamy kontakt s občanmi EÚ a výskumnými pracovníkmi zaujímajúcimi sa o prácu agentúry Frontex sa 
uskutočnil počas osláv Dňa Európy v Bruseli a vo Varšave, filmového festivalu dokumentárnych filmov 
Docs against Gravity vo Varšave a viac než 30 študijných návštev v sídle agentúry Frontex. 
 
Agentúra Frontex pokračovala v organizovaní Európskeho dňa pohraničnej stráže (ED4BG), 
každoročného podujatia na oslavu pohraničnej stráže všetkých členských štátov a krajín pridružených 
k Schengenskému dohovoru. V roku 2015 sa na tomto podujatí zišlo viac než 800 hostí, ktorí diskutovali 
o otázkach týkajúcich sa budúceho riadenia hraníc, schengenského priestoru a prepravy osôb 
a hodnotili tiež desať rokov práce agentúry. V priebehu tohto dňa vystúpilo viac než 40 orgánov 
z členských štátov, agentúr EÚ a medzinárodných organizácií, ako aj Konzultačné fórum agentúry 
Frontex pre oblasť základných práv a prezentovali svoju prácu a vymieňali si osvedčené postupy 
používané medzi odborníkmi v oblasti riadenia hraníc. 
 
Toto každoročné podujatie posilňuje komunitu príslušníkov európskej pohraničnej stráže podporovaním 
ich práce a poskytuje fórum na diskusiu a výmenu najlepších postupov. Odborníkom z radov pohraničnej 



   
  

stráže umožňuje vzájomný kontakt, výmenu skúseností a zároveň pomáha zlepšiť prepojenosť, 
porozumenie a spoluprácu medzi viacerými rozličnými pohraničnými orgánmi. 
 
V roku 2015 sa neustále zvyšovala návštevnosť online komunikačných kanálov agentúry Frontex, napr. 
jej webovej stránky, jej platforiem na zdieľanie videí (YouTube, Vimeo), fanúšikovskej stránky 
podujatia ED4BG na Facebooku a nedávno založenom účte na Twitteri. 
 
V priebehu roku 2015 agentúra Frontex investovala zdroje do budovania budúcich komunikačných 
nástrojov, ktoré pomôžu zvýšiť transparentnosť a uľahčiť komunikáciu so zainteresovanými stranami. 
Uskutočnili sa prvé kroky k vytvoreniu pracovnej platformy na spoluprácu, systému dokumentov 
a systému riadenia multimedií. 

 
Docs against Gravity 
V rámci tohtoročných informačných podujatí sa agentúra Frontex zúčastnila na jednom z najväčších 
festivalov dokumentárnych filmov nazvanom Docs against Gravity, ktorý sa koná vo Varšave. Agentúra 
Frontex mala svoju vlastnú filmovú sekciu nazvanú Borderlands s dokumentárnymi filmami zameranými 
na problematiku migrácie a riadenia hraníc. Publikum sa zapojilo do súvisiacej diskusie a malo možnosť 
si vypočuť zástupcov z poľskej pohraničnej stráže, akademickej obce a agentúry Frontex a porozprávať 
sa s nimi. 

 
V priebehu roku 2015 bolo agentúre Frontex doručených 60 žiadostí o prístup verejnosti k dokumentom 
na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe 
verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie. 
 
Každá žiadosť obsahovala jednu alebo viac požiadaviek na dokumenty. Najčastejšie sa požiadavky týkali 
operačných plánov a hodnotiacich správ agentúry Frontex, ako aj správ o vážnych incidentoch a údajov 
o neoprávnenom prekročení hraníc. Profily žiadateľov boli rôzne a zahŕňali aj študentov, výskumných 
pracovníkov a novinárov. 
 
Agentúra Frontex poskytla čiastočný prístup k dokumentom požadovaným väčšinou žiadateľov, 
vymazala len málo časí dokumentov v súlade s výnimkami stanovenými v článku 4 nariadenia (ES) 
č. 1049/2001, celkove bol zamietnutý prístup len malému počtu žiadateľov. Ostatným bol udelený úplný 
prístup. (pozri: Výročná správa o prístupe k dokumentom) 
 
Úradníčka agentúry Frontex pre základné práva (FRO) 
V priebehu roku 2015 sa úradníčka pre základné práva podieľala na rôznych aktivitách a záležitostiach, 
ktoré spadajú do jej právomoci a úloh. Hlavným cieľom tejto aktivity bolo zabezpečiť primeranú 
ochranu a záruky v oblasti základných práv počas operácií koordinovaných agentúrou Frontex 
a všetkých aktivít agentúry Frontex. V roku 2015 úradníčka pre základné práva sa vo svojej práci 
zamerala na tieto oblasti: 

(i) revízia stratégie agentúry Frontex pre základné práva a jej zodpovedajúceho akčného plánu; 
(ii) monitorovanie a predkladanie správ; 
(iii) podpora poskytovaná v oblasti operačných aktivít koordinovaných agentúrou Frontex; 
(iv) podpora poskytovaná v oblasti budovania kapacít. 

 
Jedným z hlavných cieľov práce úradníčky pre základné práva je podporovať agentúru Frontex pri 
vykonávaní stratégie agentúry Frontex pre základné práva (FRS) a zabezpečiť rešpektovanie 
a presadzovanie základných práv vo všetkých aktivitách agentúry Frontex s dôrazom na operačné 
aktivity. Na tento účel úradníčka pre základné práva začala proces revízie existujúcej stratégie 
agentúry Frontex pre základné práva (FRS), ktorý zahŕňal hĺbkovú analýzu už prijatých príspevkov od 
rôznych subjektov v rámci agentúry Frontex pripojených v predchádzajúcich súhrnných správach 
agentúry Frontex, zhrnutie odporúčaní zo strany viacerých medzinárodných organizácií, mimovládnych 
organizácií a ďalších orgánov adresovaných agentúre Frontex od roku 2012 a následne vydala návrh, 
ktorý pripravila. 
 
V oblasti monitorovania a podávania správ úradníčka pre základné práva naďalej plnila svoju úlohu 
a sledovala incidenty údajných porušení základných práv oznámené v priebehu spoločných operácií, 
poskytla predbežné hodnotenie dôsledkov na základné práva a v niektorých prípadoch poskytla tiež 



   
  

odporúčania. V týchto odporúčaniach boli väčšinou identifikované prípadné preventívne a nápravné 
opatrenia, ktoré je potrebné zaviesť do systému monitorovania s cieľom dosiahnuť lepšiu úroveň 
ochrany základných práv v aktivitách hraniciach. 
 
V priebehu roku 2015 a v oblasti operačných aktivít úradníčka pre základné práva pokračovala 
v podporovaní plánovania a prípravy operácií poskytovaním hodnotenia týkajúceho sa základných práv 
a odporúčaní týkajúcich sa navrhovaných spoločných operácií a analýzy potenciálnych problémov 
a rizík, ktoré by sa mohli vyskytnúť v súvislosti so spoločnou operáciou a ktoré by mohli mať negatívny 
vplyv na základné práva. V súvislosti s prácou v teréne navštívila aj operácie na námorných, pozemných 
a vzdušných hraniciach, ako aj spoločné operácie návratu a zberné spoločné operácie návratu, aby 
získala informácie o otázkach týkajúcich sa základných práv v každej takejto oblasti. Okrem toho 
úradníčka pre základné práva poskytla podporu oddeleniu analýzy rizík v súvislosti so záležitosťami 
týkajúcimi sa základných práv, keď o to požiadalo. 
 
V oblasti návratových aktivít úradníčka pre základné práva aktívne podporovala proces revízie 
najlepších postupov v prípade spoločných operácií návratu, ktorý sa bude nazývať „Príručka pre 
spoločné operácie návratu koordinované agentúrou Frontex“. Úradníčka pre základné práva sa aktívne 
podieľala na príspevku ku komplexnej odpovedi agentúry Frontex na vyšetrovanie európskej 
ombudsmanky z vlastného podnetu, ktoré sa týkalo ochrany základných práv v spoločných operáciách 
návratu koordinovaných agentúrou Frontex, ktoré sa začalo už v októbri 2014. V tejto súvislosti 
úradníčka pre základné práva poskytla tiež samostatnú prílohu s jej pripomienkami k tejto téme, ktorá 
bola zameraná najmä na ochranu detí a zdravotné otázky počas operácií návratu. V priebehu roku 2015 
okrem toho úradníčka pre základné práva aktívne podporovala projekt Medzinárodného centra pre 
rozvoj politiky (ICMPD) týkajúci sa nútených návratov (FReM) poskytovaním odbornej prípravy 
zúčastnených monitorujúcim osobám a významne prispela k odbornej príprave a projektovým 
materiálom. 
 
Úradníčka pre základné práva sa vo veľkej miere zapájala aj do podpory spoločnej operácie VEGA deti. 
Poukázala na význam otázky poskytovania vhodných postupov, vzdelávania a zdrojov pre príslušníkov 
orgánov pohraničnej stráže, aby vedeli identifikovať ohrozené deti na vonkajších hraniciach členských 
štátov EÚ. Identifikácia dieťaťa a poskytnutie referencií príslušným orgánom spolu s efektívnym 
riadením hraníc boli výslovne uvedené ako spoločný cieľ zodpovedajúcich operačných aktivít a vo 
výročnom hodnotení rizík agentúry Frontexu za rok 2015 ako oblasť špecifického záujmu a potrieb ČŠ 
v ich systéme riadenia hraníc. 
 
V oblasti budovania kapacít úradníčka pre základné práva výrazne prispela k projektu IPA II „Regionálna 
podpora riadenia migrácie zohľadňujúceho potrebu ochrany v krajinách západného Balkánu a Turecka“ 
počas fázy posudzovania potrieb. Poskytla tiež prehľad aktivít agentúry Frontex a nástrojov v oblasti 
základných práv pre projekt ENPI týkajúci sa azylu a riadenia hraníc v Tunisku a Maroku. 
 
V súvislosti so zvyšovaním informovanosti na internej úrovni o úlohe príslušníkov pohraničnej stráže pri 
prístupe k medzinárodnej ochrane úradníčka pre základné práva v spolupráci s tímom pre informácie 
a transparentnosť agentúry Frontex usporiadala v sídle agentúry Frontex interné školenie o príslušných 
aspektoch uvedených v smernici o konaniach o azyle. Pozvaní externí experti z úradu EASO a UNHCR 
predstavili najnovšie rekordné údaje o presune a rozsahu a dôsledkoch smernice o konaniach o azyle 
na každodennú prácu pohraničnej stráže. Úradníčka pre základné práva okrem toho v oblasti 
presadzovania ľudských práv moderovala panelovú diskusiu v rámci Európskeho dňa pohraničnej stráže 
(ED4BG), ktorá bola zameraná na deti na hraniciach. Počas panelovej diskusie sa na tému detí na 
hraniciach hovorilo z rôznych hľadísk s diskutujúcimi z organizácií občianskej spoločnosti, ako napr. 
Save the Children a IOM a experti z vnútroštátnych orgánov. 
 
Aj v súvislosti s budovaním kapacít sa úradníčka pre základné práva podieľala na poskytovaní informácií 
z hľadiska základných práv a odborníka v tejto oblasti pre prvú fázu projektu agentúry EÚ pre základné 
práva (FRA) na tému: „Biometrické údaje v rozsiahlych informačných systémoch EÚ v oblasti hraníc, víz 
a azylu - dôsledky na základné práva“. 
 
V oblasti vzdelávania o základných právach úradníčka pre základné práva podporila prípravu 
vzdelávacej príručky o základných právach pre príslušníkov pohraničnej stráže (školenie školiteľov) 



   
  

prácou na jej prispôsobení na nástroj elektronického vzdelávania. Podporila ďalšiu aktualizáciu a ďalšiu 
realizáciu základného vzdelávania o základných právach pre pracovníkov agentúry Frontex a zdôraznila 
potrebu rozšíriť ju tak, aby poskytovala viac špecializovaných modulov (operačný, analýza rizík). 
 
Konzultačné fórum 
V priebehu roku 2015 Konzultačné fórum agentúry Frontex pre oblasť základných práv (CF) pokračovalo 
v poskytovaní strategického poradenstva pre výkonného riaditeľa, ako aj riadiacu radu agentúry 
Frontex. Konzultačné fórum v súlade so svojimi pracovnými metódami usporiadalo v priebehu roka tri 
oficiálne stretnutia, ktoré, ako sa ukázalo, predstavovali ďalšie príležitosti na spoluprácu so 
zamestnancami agentúry Frontex. 
 
V oblasti vzdelávania konzultačné fórum poskytovalo pripomienky a odporúčania, ktoré prispievali 
k zabezpečeniu zohľadňovania základných práv vo vzdelávacích aktivitách agentúry Frontex vrátane 
príspevku k pilotnej operačnej odbornej príprave pre stredný manažment pohraničnej stráže EÚ 
a odbornej príprave pre príslušníkov tímov EBGT v oblasti dozoru nad pozemnými hranicami. Členovia 
konzultačného fóra pokračovali poskytovaním svojich odborných poznatkov v podpore Spoločného 
európskeho magisterského štúdia strategického riadenia hraníc a začali prispievať k príprave kurzu 
elektronického vzdelávania týkajúceho sa základných práv v rámci odbornej prípravy pre príslušníkov 
pohraničnej stráže. Pracovná skupina konzultačného fóra pre oblasť odbornej prípravy si pravidelne 
vymieňala názory s oddelením pre odbornú prípravu agentúry Frontex s cieľom plánovať spoluprácu 
a výmeny informácií. 
 
Členovia konzultačného fóra podporili operačné aktivity v oblasti spoločných operácií návratu a analýzy 
rizík. Konzultačné fórum poskytovalo odporúčania a rady v súvislosti s najlepšími postupmi v prípade 
spoločných operácií návratu a zapojilo sa do druhej fázy spoločnej operácie VEGA deti. V tejto súvislosti 
boli členovia konzultačného fóra nasadení na rôznych letiskách EÚ spolu s orgánmi pohraničnej stráže 
s cieľom posilniť ochranu detí na hraniciach a posilniť spoluprácu medzi jednotlivými zainteresovanými 
stranami v tejto oblasti. Delegácia konzultačného fóra navštívila v októbri 2015 spoločnú operáciu 
Triton. Pozorovania z návštevy sa prediskutovali so zástupcami agentúry Frontex a riadiacej rady 
v rámci organizovaných diskusií odborných skupín. Okrem výmeny názorov na kľúčové výzvy, táto 
diskusia pomohla vytvoriť iniciatívy na podporu základných práv v rámci operácií agentúry Frontex. 
 
V roku 2015 koordinačné fórum začalo tiež so zhromažďovaním informácií o rodovom prístupe 
a uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti v rámci aktivít koordinovaných agentúrou Frontex a začalo 
uskutočňovať rad stretnutí s agentúrou Frontex s cieľom spoločne pouvažovať z praktického hľadiska 
o dôsledkoch spoločných operáciách agentúry Frontex na základné práva v jednotlivých reálnych 
situáciách. V tejto súvislosti koordinačné fórum poskytlo aj svoje stanoviská k vykonávaniu charty 
základných práv počas hodnotenia agentúry podľa článku 33 nariadenia o agentúre Frontex. 
 
V septembri 2015 riadiaca rada rozhodla o novom zložení konzultačného fóra z dôvodu ukončenia jeho 
mandátu. Zástupcovia organizácií občianskej spoločnosti boli vybraní na základe verejnej výzvy 
agentúry Frontex, zatiaľ čo medzinárodné organizácie obnovili svoje členstvo výmenou listov. Súčasný 
mandát zvolených členov konzultačného fóra sa skončí 31. decembra 2018. 
 
Konzultačné fórum zverejnilo svoju druhú výročnú správu v júli 2015 a táto správa je k dispozícii na 
webovej stránke agentúry Frontex. 



   
  

3. ZHRNUTIE ROZPOČTOVÝCH, ZAMESTNANECKÝCH 

A ORGANIZAČNÝCH OTÁZOK 

3.1 Vývoj rozpočtu 

Pôvodne schválený rozpočet vo výške 114 miliónov EUR bol určený na pokrytie aktivít pôvodne 
uvedených v pracovnom programe roku 2015. Vzhľadom na zvýšený migračný tlak v Stredozemí 
pozorovaný od jari 2015 a na závery Rady z 23. apríla agentúra Frontex výrazne posilnila operačné 
aktivity v Stredozemí. Osobitná pozornosť sa venovala aj žiadosti Rady o posilnenie spoločných 
operácií, najmä operácie Triton v Taliansku a Poseidon v Grécku. Posilňovanie bolo zamerané na 
rozšírenie príslušných operačných oblastí, väčšiu flexibilitu pri nasadzovaní prostriedkov a expertov, 
zintenzívnenie leteckého a námorného dozoru a zvýšené skríningové a debrífingové aktivity. V priebehu 
roka a v rámci reakcie na vývoj krízy na gréckych ostrovoch sa spoločné aktivity koordinované agentúrou 
Frontex rozšírili o odber odtlačkov prstov. 
 
Na základe toho boli v priebehu roku 2015 prijaté tri zmeny rozpočtu, dve z nich sa týkali zosúladenia 
so závermi Európskej rady a zamerané boli na trojnásobné navýšenie rozpočtu na príslušné operácie 
v Stredozemí a posledná zmena sa týkala pokrytia nákladov na ďalšie pracovné miesta, ktoré boli 
schválené pre agentúru na účely zvládnutia zvýšeného pracovného zaťaženia. 
Konečný rozpočet agentúry Frontex na rok 2015 výsledne navýšený na 143,3 mil. EUR. 
 
Napriek zvýšenému pracovnému zaťaženiu vyplývajúcemu z podstatne vyšších rozpočtových 
prostriedkov sa agentúre k 31. decembru 2015 podarilo viazať 100 % jej rozpočtových prostriedkov, 
69 % týchto rozpočtových prostriedkov bolo použitých na platby do tohto dátumu. 
 
Vyplatenie zvyšných 31 % rozpočtových prostriedkov, ktoré sú už viazané na určité účely alebo plnenie 
zmluvných záväzkov, sa plánuje v roku 2016. 

 
Obrázok 1- Vývoj rozpočtu v rokoch 2011 - 2013 

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



   
  

3.2 Všeobecný rozpočet 

Z rozdelenia rozpočtu na rok 2015 vyplýva, aký význam sa prikladal operačným aktivitám. Pomer 
rozdelenia prostriedkov medzi operačné a administratívne hlavy je 79:21. 
 
Okrem tradičného rozpočtového prístupu – operačné verzus administratívne výdavky (obrázok 2) od roku 
2014 agentúra Frontex uvádza svoj rozpočet aj vo forme zostavovania rozpočtu podľa aktivít (ABB) 
(obrázok 3). Zámerom ABB je, aby všetky zdroje – ľudské aj finančné, ktoré sú potrebné na vykonávanie 
aktivity, boli pridelené na túto aktivitu. 
 
Základné aktivity na úrovni riadenia, ako napr. spoločné operácie, vzdelávanie alebo práca v oblasti 
základných práv, schválila riadiaca rada a predstavujú základ pre pridelenie priamych a nepriamych 
nákladov. Priame náklady sú ľudské a finančné zdroje, ktoré možno priamo pripísať na aktivitu. 
Nepriame náklady sú náklady, ktoré vyplývajú z nepriamych nákladov na zamestnancov (ako napríklad 
zamestnanci z korporátnych služieb alebo z finančných prostriedkov a verejného obstarávania na 
podporu aktivít) a nepriamych nákladov (napr. náklady na nájomné). 
 
Z plnenia rozpočtu na rok 2015 založenom na ABB vyplynulo, že 90 % ľudských a finančných zdrojov sa 
dalo priamo pripísať základným operačným aktivitám. 
 
Agentúra v prístupe ABB identifikovala potenciál, ktorý ponúka prístup ABB, a využije možnosti na 
zlepšenie využívania svojich zdrojov a riadenia výkonnosti. 

 
Obrázok 2 - Riadne rozdelenie rozpočtu Obrázok 3 – Rozdelenie rozpočtových prostriedkov na 

základe aktivity 

 
Direct costs Priame náklady 
Indirect costs Nepriame náklady 



   
  

Operačný rozpočet 
Z operačného rozpočtu na rok 2014 vo výške 113,5 mil. EUR bolo 84,3 % dostupných finančných 
prostriedkov viazaných na spoločné operácie (operácie na pozemných, morských, vzdušných hraniciach 
a operácie návratu), ako je uvedené v nasledujúcom grafe. Toto rozdelenie finančných prostriedkov sa 
riadilo pracovným programom agentúry Frontex, ktorý prijala riadiaca rada agentúry Frontex. Ďalšie 
finančné prostriedky zo zmien rozpočtu v máji, júli a novembri roku 2015 boli pridelené na príslušné 
oblasti práce s cieľom posilniť operačné aktivity v oblasti Stredozemia, a preto boli na operácie na 
morských hraniciach pridelené ďaleko najvyššie rozpočtové prostriedky zo všetkých operačných aktivít. 
 

Obrázok 4 - Konečné rozdelenie operačného rozpočtu 

 

3.3 Využitie rozpočtových prostriedkov z roku 2014 prenesených do roku 2015 

Do 31. decembra 2015 agentúra Frontex využila veľkú časť platobných rozpočtových prostriedkov 
pridelených v roku 2014. Z celkovej sumy prenesenej z roku 2014 do roku 2015 bolo 23,6 mil. EUR 
vyplatených v roku 2015, zatiaľ čo 4,6 mil. EUR bolo potrebné zrušiť. Hlavné dôvody zrušenia 
jednotlivých platieb súviseli s neplnením zmlúv alebo z dôvodu, že príjemcovia grantov nakoniec 
požadovali nižšie sumy, ako sa odhadovalo na začiatku operačnej aktivity. Napriek tomu celkové 
čerpanie rozpočtových prostriedkov poskytnutých agentúre Frontex v roku 2014 dosiahlo 94 %. 

3.4 Verejné obstarávanie 

Agentúra svoj rozpočet vynakladá aj prostredníctvom postupov verejného obstarávania a kupuje 
produkty a služby od dodávateľov, potrebné je poznamenať, že agentúra Frontex nezadáva externe 
žiadnu zo svojich operačných aktivít. 
 



   
  

V roku 2015 prebehlo dovedna 1 137 postupov verejného obstarávania. Tieto postupy pozostávali buď 
z vyhlásenia vlastného verejného obstarávania, alebo využitia už zavedených rámcových zmlúv 
uzatvorených agentúrou alebo Európskou komisiou. 

3.5 Organizačné zmeny 

V roku 2015 agentúra Frontex začala fázu reštrukturalizácie s cieľom od januára 2016 zaviesť novú 
štruktúru. Hlavným dôvodom tejto zmeny bola reakcia na nové požiadavky činnosti. Hlavné zmeny sa 
týkajú vytvorenia dvoch nových oddelení: oddelenia podpory návratov v rámci sekcie operácií 
a oddelenia spolupráce s tretími krajinami a v rámci EÚ v rámci sekcie budovania kapacít. 
 
Bývalá podpora vedenia sa zjednodušila a zmenšila sa na kabinet priamo podliehajúci výkonnému 
manažmentu. Všetky ostatné funkcie, ktorými bola predtým poverená podpora vedenia boli 
prerozdelené príslušným organizačným útvarom v troch sekciách. 
 
Navrhla sa tiež zmena názvov troch organizačných útvarov. Správa a riadenie (predtým sekcia správy), 
oddelenie financií a korporátnych služieb (predtým oddelenie pre financie a obstarávanie) a oddelenie 
ľudských zdrojov a bezpečnosti (predtým oddelenie ľudských zdrojov a služieb). Po zavedení novej 
organizačnej štruktúry niektorí zamestnanci boli pridelení na nové organizačné útvary. 
 
Obrázok 5 – Organizačná štruktúra 

 



   
  

3.6 Nábor 

Celkovo bolo v roku 2015 prijatých 2 243 prihlášok na voľné pracovné miesta - dočasní zamestnanci, 
zmluvní zamestnanci a vyslaní národní experti. Začalo sa 34 náborových postupov; 10 postupov, ktoré 
sa začali v roku 2014, bolo ukončených v roku 2015; 14 postupov, ktoré začali v roku 2015, bude 
ukončených v roku 2016. Prijatých bolo 47 nových zamestnancov; uskutočnilo sa 139 pohovorov 
a písomných testov na pracovné miesta dočasných a zmluvných zamestnancov a ďalších 39 na pracovné 
miesta vyslaných národných expertov. 
 
Vychádzajúc z nových údajov o počte zamestnancov schválených v júli a novembri 2015 agentúra 
Frontex mala koncom roku 2015 celkovo 308 zamestnancov. Na zvyšných 103 nových pracovných miest 
prebiehal nábor v decembri 2015. Nový výkonný riaditeľ sa ujal svojej funkcie 16. januára 2015. Postup 
výberu zástupcu výkonného riaditeľa bol ukončený v novembri 2015. Vybraný bol prvý styčný dôstojník 
agentúry Frontex v tretej krajine - Turecku. 
 
Rozdelenie zamestnancov podľa oddelení agentúry Frontex a počet dočasných agentov sa uvádzajú 
v prílohách, ktoré sú pripojené k súhrnnej správe. 
 
Na základe zvýšeného dopytu z oblastí činnosti agentúry Frontex pokračovala zmluva s externou 
spoločnosťou na krátkodobé poskytovanie dočasných služieb v oblasti ľudských zdrojov. V roku 2015 
poskytovalo služby na základe tejto zmluvy 19 osôb, dovedna odpracovali 167 osobomesiacov. 

3.7 Rozvoj a odborná príprava zamestnancov7 

V roku 2015 okrem 20 jazykových kurzov boli zorganizované 4 školenia o základných právach, 4 školenia 
o nových prístupoch k hodnoteniu a 54 iných vzdelávacích kurzov vrátane vzdelávania o riadení rizík, 
ako aj vzdelávania o služobnom poriadku EÚ. 
 
Aj v roku 2015 agentúra Frontex iniciovala spoluprácu s inštitútom British Council (známym 
poskytovateľom jazykového vzdelávania a vzdelávania o komunikačných zručnostiach), ktorý poskytol 
2 vzdelávacie kurzy pre pracovníkov agentúry Frontex, ktoré boli veľmi dobre prijaté: jedno v oblasti 
excelentnosti v komunikácii a druhé v oblasti prípravy návrhov a vypracovávania správ. 
Potrebné je tiež uviesť, že v roku 2015 bola vyhlásená verejná súťaž na poskytovanie interných 
jazykových kurzov. Výsledok tejto súťaže bude známy v prvom štvrťroku 2016. 
 
V roku 2014 bolo prijatých spolu 34 stážistov (z nich 7 bolo ešte z roku 2014) z rezervného zoznamu 
700 žiadostí, ktorí boli veľkým prínosom v oblastiach, na ktoré boli pridelení. 
 
Úplne prvá preklasifikácia zmluvných zamestnancov sa začala v novembri 2015. Vykonali sa prípravné 
práce na účely zavedenia nového hodnotiaceho systému od roku 2016. 

                                                             
7 Táto kapitola sa týka vzdelávania a rozvoja zamestnancov agentúry Frontex, vzdelávacie aktivity poskytované príslušníkom 
členských štátov sú uvedené v kapitole 2. 



   
  

PRÍLOHY 

Zoznam členov riadiacej rady 

Krajina Názov Postavenie/hodnosť Inštitúcia 

Komisia 

p. Matthias Ruete  generálny riaditeľ 
Generálne riaditeľstvo pre migráciu 

a vnútorné záležitosti 
Európska komisia 

p. Laurent Muschel 
riaditeľ 

Riaditeľstvo pre migráciu a ochranu Európska komisia 

Rakúsko p. Robert Strondl 
generálmajor 

vedúci oddelenia operačných 
záležitostí 

Ministerstvo vnútra 

Belgicko p. Herbert Veyt 
riaditeľ operácií 
hlavný komisár 

Federálna polícia 

Bulharsko 

p. Zaharin Penov 
generálny riaditeľ Ústredného 

riaditeľstva pohraničnej polície 

hlavný komisár 
Ministerstvo vnútra Bulharskej 

republiky p. Milen Emilov Penev 
riaditeľ Ústredného riaditeľstva 

pohraničnej polície  

p. Antonio Angelov  
riaditeľ Ústredného riaditeľstva 

pohraničnej polície 

Chorvátsko p. Zlatko Sokolar vedúci riaditeľstva pohraničnej polície 
Ministerstvo vnútra Chorvátskej 

republiky 

Cyprus p. Glykerios Leontiou 
Náčelník A 

veliteľ útvaru pre cudzincov 
a prisťahovalectvo 

Cyperská polícia 

Česká republika p. Martin Vondrášek 
plukovník 

námestník policajného prezidenta 
Polícia Českej republiky 

Dánsko p. Richard Østerlund la 
Cour 

najvyšší náčelník Dánska štátna polícia 

Estónsko 
p. Rando Kruusmaa 

zástupca generálneho riaditeľa 

podplukovník Predstavenstvo policajnej 
a pohraničnej stráže 

p. Joosep Kaasik zástupca generálneho riaditeľa 

Fínsko Ilkka Laitinen 
zástupca náčelníka 

generálmajor 
Fínska pohraničná stráž 

Francúzsko p. Benoît Brocart Riaditeľ pre prisťahovalectvo Ministerstvo vnútra 

Nemecko p. Ralf Göbel 
predseda riadiacej rady agentúry 

Frontex 

zástupca generálneho riaditeľa 

Spolkové ministerstvo vnútra 
Generálne riaditeľstvo spolkovej 

polície 

Grécko p. Alexandros Soukoulis  
riaditeľ sekcie ochrany hraníc 

policajný brigádny generál 

Helénska polícia 

Ministerstvo verejného poriadku 
a ochrany občanov 

Maďarsko p. Halmosi Zsolt 
generálmajor 

generálny riaditeľ zodpovedný za 
políciu 

Maďarská štátna polícia 

Taliansko p. Giovanni Pinto 
riaditeľ pre otázky prisťahovalectva 

a hraničnej polície 
Ministerstvo vnútra 

Lotyšsko p. Normunds Garbars generál 
náčelník štátnej pohraničnej stráže 

Štátna pohraničná stráž 

Litva 

p. Vainius Butinas 
veliteľ štátnej pohraničnej stráže 

generál  
 Štátna pohraničná stráž 

p. Renatas Pož÷la veliteľ štátnej pohraničnej stráže 

Luxembursko p. Thierry Fehr riaditeľ Útvar štátnej letiskovej polície 

Malta p. Neville Xuereb 
náčelník pre otázky 

prisťahovalectva/policajný komisár 
Maltský policajný zbor 

Holandsko 
p. J.A.J Hans Leijtens 

 veliteľ 
generálporučík  Kráľovská vojenská polícia 

p. Harrie van den Brink veliteľ  

Poľsko p. Dominik Tracz  
hlavný veliteľ 
generálmajor 

Poľská pohraničná stráž 



   
  

Portugalsko p. António Beça Pereira národný riaditeľ 
Portugalská imigračná a hraničná 

služba  

Rumunsko p. Ioan Buda  generálny inšpektor Rumunská pohraničná polícia 

Slovensko p. Ľudovít Bíró  
riaditeľ 

plukovník 
Hraničná a cudzinecká polícia 

Ministerstvo vnútra 

Slovinsko p. Marko Gašperlin 

podpredseda riadiacej rady agentúry 
Frontex 

zástupca riaditeľa 
vyšší policajný náčelník 

Ministerstvo vnútra 
Generálne policajné riaditeľstvo 

Španielsko p. Emilio Baos Arrabal 
Generálny komisár pre cudzincov 

a hranice 
Národný policajný zbor 

Švédsko 

p. Sören Clerton námestník policajného prezidenta 
Centrálny odbor riadenia hraníc 

Národný úrad pre vyšetrovania 

p. Patrik Engström vedúci útvaru pohraničnej polície 
náčelník 

Odbor operácií 
Švédsky policajný úrad 

Island 
p. Ólafur Helgi 

Kjartansson 
Policajný komisár Policajný obvod Sudurnes 

Nórsko p. Jan Eirik Thomassen 
zástupca národného policajného 

komisára 
Riaditeľstvo štátnej polície 

Švajčiarsko p. Héribert Wider � 
náčelník úseku operácií 

podplukovník 
Švajčiarska pohraničná stráž 

Lichtenštajnsko p. Uwe Langenbahn zástupca náčelníka  Štátna polícia 

Írsko 

p. John O'Driscoll  
vedúci úradu 

najvyšší náčelník   Úrad štátnej imigračnej gardy 

p. David Dowling 
vedúci úradu 

najvyšší náčelník  

UK p. Paul Morgan riaditeľ 
Pohraničná stráž 

Ministerstvo vnútra 

 

Úlohou riadiacej rady agentúry Frontex je efektívne kontrolovať funkcie agentúry. Okrem iných úloh 

rada schvaľuje rozpočet a kontroluje jeho plnenie, zabezpečuje zavedenie transparentných 

rozhodovacích postupov a vymenúva výkonného riaditeľa a jeho zástupcu. 

Tvoria ju zástupcovia vedúcich pohraničných orgánov v 26 členských štátoch EÚ, ktoré sú signatármi 

schengenského acquis plus dvaja členovia Európskej komisie. Zástupcovia zo Spojeného kráľovstva 

a Írska sa tiež pozývajú, aby sa zúčastnili na zasadnutiach riadiacej rady. 

Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko (krajiny, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ, ktoré sú však 

pridružené k vykonávaniu, uplatňovaniu a rozvoju schengenského acquis) sa tiež zúčastňujú na 

zasadnutiach riadiacej rady agentúry. Každá z nich vysiela jedného zástupcu do riadiacej rady, majú 

však len obmedzené hlasovacie práva. 



   
  

Zoznam rozhodnutí riadiacej rady 

Číslo Názov Dátum 

01/20
15 

Rozhodnutie riadiacej rady o prijatí pracovného programu agentúry Frontex na rok 2015 
a rozpočtu agentúry Frontex na rok 2015 vrátane plánu pracovných miest 

7. január 2015 

02/20
15 

Rozhodnutie riadiacej rady o schválení účasti Írska na operačnej aktivite agentúry Frontex JRO 
v Nigérii 3. február 2015 

03/20
15 

Rozhodnutie riadiacej rady o prijatí neautomatického prenosu rozpočtových prostriedkov z roku 
2014 do roku 2015 

12. február 2015 

04/20
15 

Rozhodnutie riadiacej rady o uprednostnení Turecka pre nasadenie styčného dôstojníka agentúry 
Frontex 

18. február 2015 

05/20
15 

Rozhodnutie riadiacej rady o schválení dodatočných 20 mil. EUR v predbežnom návrhu rozpočtu 
na rok 2016 

19. február 2015 

06/20
15 

Rozhodnutie riadiacej rady o schválení účasti Írska na operačnej aktivite agentúry Frontex JRO 
v Nigérii organizovanej Nórskom 11. marca 

9. marec 2015 

07/20
15 

Rozhodnutie riadiacej rady o schválení účasti Spojeného kráľovstva na SO Flexibilné operačné 
aktivity 2015 a SO Kontaktné miesta 2015 pozemná organizované agentúrou Frontex 

10. marec 2015 

08/20
15 

Rozhodnutie riadiacej rady o prijatí viacročného plánu 2016 26. marec 2015 

09/20
15 

Rozhodnutie riadiacej rady o prijatí predbežného pracovného programu agentúry Frontex na rok 
2016 

26. marec 2015 

10/20
15 

Rozhodnutie riadiacej rady o prijatí návrhu príjmov a výdavkov na rok 2016 26. marec 2015 

11/20
15 

Rozhodnutie riadiacej rady o prijatí súhrnnej správy agentúry Frontex za rok 2014 26. marec 2015 

12/20
15 

Rozhodnutie riadiacej rady o pravidlách týkajúcich sa technických zariadení (OMNTE), ktoré sa 
majú nasadiť v operačných aktivitách koordinovaných agentúrou Frontex v roku 2016 

26. marec 2015 

13/20
15 

Rozhodnutie riadiacej rady o schválení účasti Spojeného kráľovstva na SO Alexis I 2015 13. apríl 2015 

14/20
15 

Rozhodnutie riadiacej rady o schválení účasti Spojeného kráľovstva na operačných aktivitách 
koordinovaných agentúrou Frontex v roku 2015 

14. apríl 2015 

15/20
15 

Rozhodnutie riadiacej rady o účasti Írska na SO Spoločný návratový let do Konžskej demokratickej 
republiky organizovaný Belgickom 28. apríla 2015 

27. apríl 2015 

16/20
15 

Rozhodnutie riadiacej rady o účasti Spojeného kráľovstva v SO Kontaktné miesta vzdušná strední 
manažéri 2015 

30. apríl 2015 

17/20
15 

Rozhodnutie riadiacej rady o schválení účasti Írska na operačných aktivitách koordinovaných 
agentúrou Frontex v roku 2015 

13. máj 2015 

18/20
15 

Rozhodnutie riadiacej rady o účasti Spojeného kráľovstva v SO EPN Triton 2015 15. máj 2015 

19/20
15 

Rozhodnutie riadiacej rady o prijatí analýzy a hodnotenia riadiacej rady týkajúceho sa výročnej 
správy o činnosti za rok 2014 19. máj 2015 

20/20
15 

Rozhodnutie riadiacej rady o prijatí zmeny pracovného programu na rok 2015 (N1) a zmeny 
rozpočtu na rok 2015 (N1) 

20. máj 2015 

21/20
15 

Rozhodnutie riadiacej rady o prijatí viacročného plánu personálnej politiky (MSPP) na roky 
2016 – 2018 

20. máj 2015 

22/20
15 

Rozhodnutie riadiacej rady o účasti Spojeného kráľovstva v SO VEGA deti 2015 2. jún 2015 

23/20
15 

Rozhodnutie riadiacej rady o účasti Írska na JRO do Konžskej demokratickej republiky 
organizovanej Belgickom 17. júna 2015 

15. jún 2015 

24/20
15 

Rozhodnutie riadiacej rady o účasti Spojeného kráľovstva v SO EPN Triton a SO EPN Poseidon 
námorná 

26. jún 2015 

25/20
15 

Rozhodnutie riadiacej rady o stanovisku k ročnej účtovnej závierke za finančný rok 2014 1. júl 2015 

26/20
15 

Rozhodnutie riadiacej rady o účasti Írska na JRO do Nigérie organizovanej Talianskom 16. júla 
2015 15. júl 2015 

27/20
15 

Rozhodnutie riadiacej rady o prijatí zmeny pracovného programu na rok 2015 (N2) a rozpočtu na 
rok 2015 (N2) 

28. júl 2015 

28/20
15 

Rozhodnutie riadiacej rady o účasti Spojeného kráľovstva v SO EPN Triton a SO EPN Poseidon 
námorná organizovaných agentúrou Frontex 

2. september 
2015 

29/20
15 

Rozhodnutie riadiacej rady o zložení konzultačného fóra agentúry Frontex o základných právach 
9. september 

2015 

30/20
15 

Rozhodnutie riadiacej rady o schválení dátumov plánovaných pre zasadnutia riadiacej rady v roku 
2016 

9. september 
2015 

31/20
15 

Rozhodnutie riadiacej rady o nasadení styčného dôstojníka agentúry Frontex v Turecku 
9. september 

2015 



   
  

32/20
15 

Rozhodnutie riadiacej rady o mandáte pre výkonného riaditeľa na rokovanie o pracovnej dohode 
s Kosovom 

10. september 
2015 

33/20
15 

Rozhodnutie riadiacej rady o prijatí jednotkových nákladov na operačné aktivity 
10. september 

2015 

34/20
15 

Rozhodnutie riadiacej rady o prijatí vykonávacích opatrení na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) 
č. 45/2001 agentúrou Frontex 

10. september 
2015 

35/20
15 

Rozhodnutie riadiacej rady o účasti Spojeného kráľovstva v SO EPN TRITON a SO EPN POSEIDON 
NÁMORNÁ organizovaných agentúrou Frontex 

24. september 
2015 

36/20
15 

Rozhodnutie riadiacej rady, ktorým sa mení rozhodnutie riadiacej rady č. 12/2015 o prijatí 
pravidiel týkajúcich sa technických zariadení vrátane celkového minimálneho počtu technických 
zariadení (OMNTE), ktoré majú byť nasadené v priebehu operačných aktivít koordinovaných 
agentúrou Frontex v roku 2016 

9. október 2015 

37/20
15 

Rozhodnutie riadiacej rady o účasti Spojeného kráľovstva na SO Flexibilné operačné aktivity 
v oblasti návratu 2015 (FOAR-R) a SO EPN Poseidon námorná 2015 organizovaných agentúrou 
Frontex 

8. október 2015 

38/20
15 

Rozhodnutie riadiacej rady o účasti Spojeného kráľovstva v SO Kontaktné miesta vzdušná 2015 
a JO Pegasus 2015 organizovaných agentúrou Frontex 

21. október 
2015 

39/20
15 

Rozhodnutie riadiacej rady o prijatí vykonávacích pravidiel týkajúcich sa preklasifikovania 
zmluvných zamestnancov 

28. október 
2015 

40/20
15 

Rozhodnutie riadiacej rady o prijatí odporúčaní riadiacej rady po hodnotení agentúry Frontex 
(článok 33) 

28. október 
2015 

41/20
15 

Rozhodnutie riadiacej rady o účasti Spojeného kráľovstva na SO Flexibilné operačné aktivity 
v oblasti návratu 2015 (FOAR-R) a SO EPN Triton a SO EPN Poseidon námorná 2015 organizovaných 
agentúrou Frontex 

30. október 
2015 

42/20
15 

Rozhodnutie riadiacej rady o prijatí zmeny pracovného programu agentúry Frontex na rok 2015 
(N3) a rozpočtu agentúry Frontex na rok 2015 (N3) 

6. november 
2015 

43/20
15 

Rozhodnutie riadiacej rady o účasti Spojeného kráľovstva s nasadenými plavidlami na otvorenom 
mori (OPV) (bezplatne) na SO EPN Poseidon námorná 2015 organizovanej agentúrou Frontex 

13. november 
2015 

44/20
15 

Rozhodnutie riadiacej rady o účasti Spojeného kráľovstva (UK) na spoločnej operácii návratu do 
Albánska 19. novembra 2015 

18. november 
2015 

45/20
15 

Rozhodnutie riadiacej rady o všeobecných ustanoveniach pre vykonávanie článku 87 ods. 1 
podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie a vykonávanie prvého odseku 
článku 44 služobného poriadku 

20. november 
2015 

46/20
15 

Rozhodnutie riadiacej rady, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia pre vykonávanie 
článku 43 služobného poriadku a vykonáva prvý odsek článku 44 služobného poriadku pre 
dočasných zamestnancov 

20. november 
2015 

47/20
15 

Rozhodnutie riadiacej rady o vymenovaní výkonného riaditeľa 
25. november 

2015 
48/20

15 
Rozhodnutie riadiacej rady o zvolení nového predsedu 

25. november 
2015 

49/20
15 

Rozhodnutie riadiacej rady o voľbe nového zástupcu predsedu 25. november 
2015 

50/20
15 

Rozhodnutie riadiacej rady o schválení všeobecných údajov týkajúcich sa hláv a kapitol 
predbežného rozpočtu agentúry Frontex na rok 2017 

26. november 
2015 

51/20
15 Rozhodnutie riadiacej rady o budúcnosti styčnej kancelárie agentúry Frontex v Pireu 

26. november 
2015 

52/20
15 

Rozhodnutie riadiacej rady o zmenenej organizačnej štruktúre agentúry 
26. november 

2015 
53/20

15 
Rozhodnutie riadiacej rady, ktorým sa prijíma pracovná dohoda s Marokom 

10. december 
2015 

54/20
15 

Rozhodnutie riadiacej rady o praktických opatreniach pre účasť Írska na operačných aktivitách 
agentúry Frontex a finančný príspevok Írska k týmto aktivitám 

11. december 
2015 

55/20
15 

Rozhodnutie riadiacej rady o praktických opatreniach pre účasť Spojeného kráľovstva na 
operačných aktivitách agentúry Frontex a finančný príspevok Spojeného kráľovstva k týmto 
aktivitám 

11. december 
2015 

56/20
15 

Rozhodnutie riadiacej rady o prijatí disciplinárneho postupu agentúry Frontex 
17. december 

2015 
57/20

15 
Rozhodnutie riadiacej rady, ktorým sa predlžuje platnosť vykonávacích pravidiel týkajúcich sa 
práce na diaľku 

17. december 
2015 

58/20
15 

Rozhodnutie riadiacej rady o prijatí vykonávacích opatrení pre spracovanie osobných údajov 
zhromaždených počas spoločných operácií, pilotných projektov a rýchlych zásahov 

18. december 
2015 

59/20
15 

Rozhodnutie riadiacej rady o prijatí pracovného programu agentúry Frontex na rok 2016 
a rozpočtu agentúry Frontex na rok 2016 vrátane plánu pracovných miest 

24. december 
2015 

60/20
15 

Rozhodnutie riadiacej rady o účasti Spojeného kráľovstva na spoločnej operácii Európskej siete 
hliadok Triton (SO EPN Triton) organizovanej agentúru Frontex 

24. december 
2015 



   
  

Zoznam spoločných operačných aktivít 

Názov operácie alebo 
pilotného projektu 

Operačná oblasť Trvanie Zúčastnené členské štáty a tretie krajiny 

SO kontaktné miesta 

2015 vzdušná - riadni 
príslušníci 
(VZDUŠNÁ) 

 

Aktivovaných 29 EÚ 
vzdušných kontaktných 
miest: Amsterdam, 
Štokholm Arlanda, Atény, 
Brusel, Budapešť, Kodaň, 
Paríž Charles de Gaulle, 
Düsseldorf, Rím 
Fiumicino, Frankfurt, 
Ženeva, Helsinki, 
Larnaka, Ľubľana, 
Lisabon, Madrid, 
Marseille, Mníchov, 
Miláno-Malpensa, Paríž 
Orly, Bukurešť, Praha, 
Riga, Sofia, Varna, 
Viedeň, Benátky, Vilnius 
a letiská vo Varšave 

 

Štyri aktivované 
koordinačné miesta na 
letiskách: Letiská 
v Tirane, Sarajeve, 
Belehrade a Podgorici 
 

306 dní 
(trvalá operácia) 

26 členských štátov/krajín SAC: 
Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, 
Švajčiarsko, Cyprus, Česká republika, 
Dánsko, Nemecko, Estónsko, Fínsko, 
Francúzsko, Maďarsko, Luxembursko, 
Španielsko, Grécko, Taliansko, Lotyšsko, 
Litva, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, 
Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, 
Švédsko, Spojené kráľovstvo 

 

10 tretích krajín: Albánsko, Bosna 
a Hercegovina, bývalá Juhoslovanská 
republika Macedónsko, Srbsko, 
Moldavsko, Čierna hora, Ukrajina, 
Gruzínsko, Kanada a Turecko 

SO kontaktné miesta 

2015 vzdušná - strední 
manažéri 

(VZDUŠNÁ) 

 

Aktivovaných 
23 vzdušných kontaktných 
miest EÚ: Letiská 
v mestách Amsterdam, 
Atény, Brusel, Bukurešť, 
Budapešť, Düsseldorf, 
Ženeva, Lisabon, Ľubľana, 
Madrid, Miláno-Malpensa, 
Mníchov, Paríž Charles de 
Gaulle, Paríž Orly, Riga, 
Rím Fiumicino, Sofia, 
Štokholm, Benátky, 
Viedeň, Vilnius, Varšava, 
Zürich 

 
3 aktivované koordinačné 
miesta na letiskách: 
Belehrad, Kišiňov a Tirana 

 

288 dní 
(koncepcia trvalej 

operácie) 

25 členských štátov/krajín SAC: 
Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, 
Chorvátsko, Česká republika, Dánsko, 
Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, 
Grécko, Maďarsko, Island, Taliansko, 
Lotyšsko, Litva, Holandsko, Poľsko, 
Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, 
Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, 
Spojené kráľovstvo 

 

11 tretích krajín: Albánsko, Bielorusko, 
Kapverdy, Gruzínsko, bývalá 
Juhoslovanská republika Macedónsko, 
Moldavsko, Nigéria, Srbsko, Turecko, 
Ukrajina, Spojené štáty americké 

SO Alexis 2015 
(VZDUŠNÁ) 

30 medzinárodných letísk 
EÚ: Amsterdam, 
Barcelona, Bratislava, 
Brusel, Budapešť, 
Bukurešť, Kodaň, 
Düsseldorf, Ženeva, 
Helsinki, Ľubľana, 
Lisabon, Lyon, Madrid, 
Marseille, Oslo, Paríž 
Charles de Gaulle, Paríž 
Orly, Porto, Praha, Riga, 
Tallinn, Temešvár, Sofia, 
Štokholm, Varna, Viedeň, 
Vilnius, Varšava, Zürich 

 

81 dní 

 

24 členských štátov/krajín SAC: 
Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Česká 
republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, 
Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, 
Lotyšsko, Litva, Luxembursko, 
Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, 
Rumunsko, Španielsko, Slovensko, 
Slovinsko, Švédsko, Švajčiarsko, Spojené 
kráľovstvo 

 

8 tretích krajín: Albánsko, Bosna 
a Hercegovina, Gruzínsko, bývalá 
Juhoslovanská republika Macedónsko, 
Moldavsko, Čierna Hora, Turecko, 
Ukrajina 

 

Medzinárodné organizácie 
Interpol 
 

SO VEGA deti 2015 
(VZDUŠNÁ) 

12 zúčastnených letísk: 
Amsterdam, Štokholm 
Arlanda, Brusel, Ženeva, 
Lisabon, Ľubľana, Madrid, 
Bukurešť, Paríž Charles 
de Gaulle, Porto, Riga, 
Varšava, Zürich 

68 dní 

 

18 členských štátov/krajín SAC: 
Rakúsko, Belgicko, Chorvátsko, Česká 
republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, 
Lotyšsko, Litva, Holandsko, Švajčiarsko, 
Španielsko, Portugalsko, Poľsko, 
Rumunsko, Švédsko, Slovinsko, Spojené 
kráľovstvo 

 

Medzinárodné organizácie: 
Medzinárodná organizácia pre migráciu 
(IOM), Úrad Vysokého komisára OSN pre 
utečencov (UNHCR). 
 



   
  

Mimovládne organizácie: ADPARE, Halina 
Centre, PICUM, Terre des Hommes, 
Amber Alert 

 

SO Pegasus 2015 
(VZDUŠNÁ) 

 

13 zúčastnených letísk: 
Amsterdam, Brusel, 
Bukurešť, Budapešť, 
Marseille, Miláno-
Malpensa, Mníchov, Paríž 
Orly, Praha, Riga, Sofia, 
Viedeň, Varšava 

 

209 dní 

 

16 členských štátov/krajín SAC: 
Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Česká 
republika, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, 
Maďarsko, Taliansko, Lotyšsko, 
Portugalsko, Rumunsko, Španielsko, 
Švajčiarsko, Holandsko, Spojené 
kráľovstvo 

SO Kontaktné miesta 
2014 (predĺženie) 

(POZEMNÁ) 

Nórsko, Fínsko, Estónsko, 
Lotyšsko, Litva, Poľsko, 
Slovensko, Maďarsko, 
Chorvátsko, Bulharsko, 
Rumunsko, Grécko 

34 dní 

 

25 členských štátov/krajín SAC: 
Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, 
Chorvátsko, Česká republika, Dánsko, 
Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, 
Maďarsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, 
Luxembursko, Holandsko, Nórsko, 
Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, 
Slovensko, Slovinsko, Španielsko, 
Švajčiarsko, Švédsko 
 
6 tretích krajín: Albánsko, Bosna 
a Hercegovina, bývalá Juhoslovanská 
republika Macedónsko, Srbsko, 
Moldavsko a Ukrajina. 
 

SO Kontaktné miesta 
2015 

(POZEMNÁ) 

Nórsko, Fínsko, Estónsko, 
Lotyšsko, Litva, Poľsko, 
Slovensko, Maďarsko, 
Chorvátsko, Bulharsko, 
Rumunsko, Grécko 

330 dní 

 

23 členských štátov/krajín SAC: 
Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, 
Chorvátsko, Česká republika, Dánsko, 
Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, 
Taliansko, Lotyšsko, Litva, Holandsko, 
Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, 
Slovensko, Slovinsko, Španielsko, 
Švajčiarsko, Švédsko 

 

8 tretích krajín: Albánsko, Bielorusko, 
Bosna a Hercegovina, bývalá 
Juhoslovanská republika Macedónsko, 
Moldavsko, Ruská federácia, Srbsko, 
Ukrajina 

 

SO Flexibilné operačné 
aktivity 2015 
(POZEMNÁ) 

Chorvátsko, Bulharsko, 
Grécko, Maďarsko 

309 dní 

 

26 členských štátov/krajín SAC: 
Rakúsko, Bulharsko, Švajčiarsko, Cyprus, 
Česká republika, Nemecko, Španielsko, 
Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, 
Spojené kráľovstvo, Maďarsko, 
Chorvátsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, 
Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, 
Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, 
Švédsko, Spojené kráľovstvo 

 

3 tretie krajiny: Albánsko, bývalá 
Juhoslovanská republika Macedónsko 
a Srbsko 

 

SO Koordinačné miesta 
2014 

(POZEMNÁ) 

Albánsko, bývalá 
Juhoslovanská republika 
Macedónsko, Moldavsko, 
Ukrajina, Bosna 
a Hercegovina 

281 dní 

 

15 členských štátov/krajín SAC: 
Rakúsko, Bulharsko, Chorvátsko, 
Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, 
Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Holandsko, 
Poľsko, Rumunsko, Slovinsko, Švajčiarsko 

 

Cvičenie rýchleho 
zásahu 2015 
(POZEMNÁ) 

Grécko 57 dní 

 

19 členských štátov/krajín SAC: 
Belgicko, Bulharsko, Česká republika, 
Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, 
Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Litva, 
Holandsko, Nórsko, Poľsko, Rumunsko, 
Slovensko, Slovinsko, Španielsko, 
Švajčiarsko 

 

Výmena zamestnancov 
(POZEMNÁ) 

Nórsko, Fínsko, Estónsko, 
Lotyšsko, Poľsko, 
Maďarsko, Chorvátsko, 
Bulharsko, Rumunsko, 
Grécko 

70 dní 

 

10 členských štátov/krajín SAC: Nórsko, 
Fínsko, Estónsko, Lotyšsko, Poľsko, 
Maďarsko, Chorvátsko, Bulharsko, 
Rumunsko, Grécko 

 

Spoločné tímy hraničnej 
kontroly (POZEMNÁ) 

Bulharsko, Maďarsko, 
Chorvátsko 

109 dní 
 

 

4 členské štáty/krajiny SAC: Lotyšsko, 
Bulharsko, Slovinsko, Rumunsko 



   
  

 

SO Poseidon námorná 
2014 predĺženie 

(NÁMORNÁ) 
Východné Stredozemie 31 dní 

 

Hostiteľský ČŠ: Grécko 
 

4 členské štáty/krajiny SAC: Belgicko, 
Fínsko, Portugalsko, Holandsko 

 

SO EPN Poseidon 
námorná 2015 / 

Poseidon rýchly zásah 
(od 28. decembra 2015) 

(NÁMORNÁ) 

Východné Stredozemie 334 dní 

 

Hostiteľský ČŠ: Grécko 
 

26 členských štátov/krajín SAC: 
Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, 
Chorvátsko, Česká republika, Cyprus, 
Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, 
Nemecko, Island, Taliansko, Lotyšsko, 
Litva, Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko, 
Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, 
Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Spojené 
kráľovstvo 

 
2 tretie krajiny: Albánsko, Ukrajina 

 

SO EPN Triton 2014 
predĺženie (NÁMORNÁ) 

Centrálne Stredozemie 31 dní 

 

Hostiteľský ČŠ: Taliansko 
 

19 členských štátov/krajín SAC: 
Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Francúzsko, 
Nemecko, Grécko, Island, Litva, Malta, 
Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, 
Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, 
Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo, Česká 
republika 
 

SO EPN Triton 2015 
(NÁMORNÁ) Centrálne Stredozemie 334 dní 

 

Hostiteľský ČŠ: Taliansko 
 

28 členských štátov: Rakúsko, Belgicko, 
Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, 
Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, 
Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, 
Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, 
Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, 
Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, 
Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, 
Spojené kráľovstvo 
 
1 tretia krajina: Egypt 

 

SO EPN Hera 2015 
(NÁMORNÁ) 

Severozápadný Atlantik 93 dní 

 

Hostiteľský ČŠ: Španielsko 
 

2 členské štáty/krajiny SAC: Francúzsko, 
Portugalsko 

 

SO EPN Indalo 2015 Západné Stredozemie  153 dní 

 

Hostiteľský ČŠ: Španielsko 
 

10 členských štátov: Belgicko, Fínsko, 
Francúzsko, Island, Taliansko, Nórsko, 
Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, 
Švajčiarsko 
 

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

 

SO EPN Minerva 2015 
Západné Stredozemie 
(námorné prístavy) 44 dní 

 

Hostiteľský ČŠ: Španielsko 
 

13 členských štátov/krajín SAC: 
Belgicko, Bulharsko, Česká republika, 
Estónsko, Francúzsko, Holandsko, 
Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, 
Slovensko, Švédsko, Švajčiarsko 

 

SO Kontaktné miesta 
2015 (NÁMORNÁ) 

Hraničné priechody v 11 
ČŠ: Rumunsko, Bulharsko, 
Španielsko, Portugalsko, 
Slovinsko, Chorvátsko, 
Litva, Fínsko, Francúzsko, 
Nemecko a Estónsko 

199 dní 

 

Hostiteľský ČŠ: Rumunsko, Bulharsko, 
Španielsko, Portugalsko, Slovinsko, 
Chorvátsko, Fínsko, Francúzsko, 
Nemecko, Estónsko a Litva 
 

19 členských štátov/krajín SAC: 
Bulharsko, Belgicko, Chorvátsko, Dánsko, 
Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Taliansko, 
Lotyšsko, Litva, Holandsko, Nórsko, 



   
  

Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, 
Slovensko, Slovinsko, Španielsko 
a Švédsko 

 

EPN všeobecné 
(NÁMORNÁ): 

 

aktivity EPN všeobecné: 
stretnutia EPN všeobecné 
spoločné hliadky siete 
EPN, 
Yellow Pages (Žlté 
stránky), výmena 
pracovníkov, kompatibilný 
operačný obraz agentúry 
Frontex, polohový systém 
agentúry Frontex 
a špeciálna pracovná 
skupina na nalodenie, 
podpora BSRBCC 
a EUCGFF 

 

365 dní všetky ČŠ/krajiny SAC 

SO Flexibilné operačné 
aktivity v oblasti 

návratu 

 

Grécko - vonkajšie 
morské hranice, 

BG - vonkajšie pozemné 
hranice a Sofia  

281 dní 
Hostiteľský ČŠ/krajina SAC: 
Grécko a Bulharsko 



   
  

Spoločné operácie návratu 

 
Číslo Cieľová(-é) krajina(-y) Organizujúca krajina Zúčastnené štáty 

(s navrátenými osobami) 
Celkový počet 
navrátených 

osôb 
1 Bosna a Hercegovina a Srbsko Nemecko DE, SE 84 
2 Kosovo Rakúsko AT, HU, DE, SE, FR 60 
3 Kolumbia a Dominikánska republika Španielsko ES, CH 62 
4 Nigéria Taliansko IT, CH, NO, GR 43 
5 Albánsko (TK) Francúzsko FR, DE, DK, BE 50 
6 Nigéria Rakúsko AT, CH, DE, IE, ES, CZ, SE 20 
7 Kosovo Maďarsko HU, AT, DE, SE, FI, SK, FR 73 
8 Bosna a Hercegovina a Srbsko Nemecko DE, LU, SE 77 
9 Albánsko a Gruzínsko Španielsko ES, DE, EE, IT, SE 54 
10 Kosovo Rakúsko AT, HU, DE, FR, RO 68 

11 Nigéria Nórsko NO, SE, FI, DK, ES, FR, DE, 
CH, MT, IE 

45 

12 Srbsko a FYROM Nemecko DE, SE 89 
13 Albánsko (TK) Francúzsko FR, BE, FI, DE, IT, ES 49 
14 Gruzínsko (TK) Nemecko DE, CH, ES, IT, LT, PL 35 
15 Kosovo Maďarsko HU, AT, HR, FR, SE 51 
16 Kosovo Rakúsko AT, HU, FR, SE 83 
17 Nigéria Holandsko NL, BE, DE, EE, ES, LU, MT 25 
18 Albánsko Švédsko SE, DE, FR, FI 58 
19 Gruzínsko Nemecko DE, LT, SE, IT, FR 23 
20 Pakistan Španielsko ES, PT, AT, BG, PL, CH 54 
21 Kosovo Maďarsko HU, AT 73 
22 Kosovo Nemecko DE, AT, HU, FR 85 
23 Srbsko a FYROM Nemecko DE, SE 89 
24 Nigéria Taliansko IT, DE, MT, NO, SE 44 
25 Albánsko (TK) Francúzsko FR, BE 50 
26 Albánsko Švédsko SE, DE, FR 44 
27 Bosna a Hercegovina a Srbsko Nemecko DE, LU  
28 Konžská demokratická republika Belgicko BE, IE, LT, CH 16 
29 Kosovo Nemecko DE, HU 115 
30 Rusko Švajčiarsko CH, PL 11 

31 Nigéria a Pobrežie slonoviny Rakúsko 
AT, BG, GR, NO, PL, ES, IT, 

CH 
59 

32 Kosovo Nemecko DE, FI, BE 58 
33 Albánsko Nemecko DE, NL, IS 22 
34 Nigéria Taliansko IT, NO, ES, IE, CH, LU 45 
35 Kosovo Nemecko DE, FI, AT, HU 97 
36 Albánsko a Gruzínsko Španielsko ES, DE, IS, FR, LT 60 
37 Kosovo Nemecko DE, HU 116 
38 Kosovo Rakúsko AT, DE, HU 97 
39 Kosovo Nemecko DE, HU, FR 66 
40 Nigéria Taliansko IT, CH, FR, DE, MT 49 
41 Kosovo Rakúsko AT, DE, SE, HU 65 
42 Albánsko (TK) Francúzsko FR, BE, DE 51 
43 Pakistan Bulharsko BG, AT, ES, NL, PL, DE 29 
44 Arménsko Nemecko DE, FI 6 
45 Nigéria Nórsko NO, SE, ES 26 
46 Albánsko Švédsko SE, DE, FR 49 
47 Nigéria Holandsko NL, BE, LU, FI, SE, ES, HU 28 
48 Kosovo Rakúsko AT, DE, HU 56 
49 Nigéria Taliansko IT, GR, BG 42 
50 Gruzínsko (TK) Nemecko DE, CH, BG 36 
51 Konžská demokratická republika Belgicko BE, CH, SE 20 
52 Albánsko a Gruzínsko Španielsko ES, GR, SE 56 
53 Kosovo Nemecko DE, SK, FI, SE 83 
54 Nigéria Rakúsko AT, NO, CH, HU 17 
55 Gruzínsko a Arménsko Rakúsko AT, IT, IS, SE, LT, ES, DE 47 
56 Kosovo Rakúsko AT, IS, DE 92 
57 Nigéria Taliansko IT, RO, CH, GR 50 
58 Albánsko Spojené kráľovstvo UK, BE, FR 64 
59 Srbsko (TK) Nemecko DE, NL, BE 65 
60 Albánsko Švédsko SE, DE, IS 64 
61 Kosovo Nemecko DE, HU, FI, FR 103 
62 Pakistan Grécko GR, AT, BG 19 
63 Gruzínsko a Arménsko Rakúsko AT, SE, DE, GR 25 
64 Albánsko a FYROM Nemecko DE, IS, SE 145 
65 Kosovo Nemecko DE, AT, HU 0 
66 Nigéria Taliansko IT, BE, CH 28 
  Celkový počet navrátených osôb 3 565 

 



   
  

Komparatívna analýza spoločných operačných aktivít 

Vzdušné hranice 
Zvýšila sa intenzita operačných aktivít na vonkajších vzdušných hraniciach EÚ a počet osobodní 
strávených na operačných aktivitách v spoločných operáciách na vzdušných hraniciach vzrástol o 31 %, 
zo 6 703 osobodní v roku 2014 na 8 779 osobodní v roku 2015, hlavne v dôsledku neustáleho 
a dlhodobého nasadenia 26 vyslaných prizvaných príslušníkov v operačných oblastiach. 
 

V roku 2015 sa uskutočnilo 5 spoločných operácií s celkovo 952 operačnými dňami v porovnaní so 
6 spoločnými operáciami v roku 2014 s celkove 1 038 operačnými dňami. 
 

Počet nasadených príslušníkov stúpol o 43 % (222 v roku 2014 a 317 v roku 2015) a trvanie nasadení sa 
predĺžilo, najmä v prípade vyslaných prizvaných príslušníkov. 
 

Počet zúčastnených ČŠ/krajín SAC bol stále veľmi vysoký (29) a ďalších 14 tretích krajín sa zúčastnilo 
na spoločných leteckých operáciách prostredníctvom organizovania aktivít a/alebo nasadenia celkove 
32 pozorovateľov z tretej krajiny. 
 

V roku 2015 bol rozpočet na oblasť vzdušných hraníc zvýšený na 2 580 000 EUR (v roku 2014 to bolo 
2 200 000 EUR) na pokrytie nákladov na aktivity. 
 
Pozemné hranice 
V reakcii na výzvy, ktoré sa vyskytli pri riadení hraníc na vonkajších pozemných hraniciach, sa začalo 
5 spoločných operácií a jedno cvičenie Rabit. Po predĺžení spoločnej operácie Kontaktné miesta 2014 
pozemná až do prvých mesiacov roku 2015 na hraničných priechodoch prebiehala SO Kontaktné miesta 
2015 pozemná. SO Flexibilné operačné aktivity 2015 pozemná zahŕňala aktivity dozoru na zelenej 
hranici. Spoločné tímy hraničnej kontroly okrem toho poskytovali ďalšiu podporu na vybraných 
hraničných priechodoch, pričom na území tretích krajín boli zriadené koordinačné miesta. Napokon, 
mechanizmus rýchleho zásahu sa otestoval pri vykonávaní cvičenia rýchleho zásahu na vonkajších 
pozemných hraniciach (Grécko s Tureckom). 
 

Celkový počet operačných dní v roku 2015 zostal približne na rovnakej úrovni ako v roku 2014, 1 011 dní 
v roku 2015 oproti 1 177 dňom v roku 2014. V roku 2015 sa operačné aktivity vykonávané na zelenej 
hranici na západnom Balkáne a na juhovýchodných pozemných hraniciach realizovali v rámci jednej 
spoločnej operácie, čo umožňovalo flexibilnejšie využívanie dostupných zdrojov, ako aj oveľa rýchlejší 
reakčný potenciál v prípadoch potreby presunu zdrojov. 
 

Počet hosťujúcich ČŠ/krajín SAC (12) a počet zúčastnených ČŠ/krajín SAC (27) zostal na rovnakej úrovni 
ako v roku 2014, zatiaľ čo v prípade tretích krajín bolo o jednu hostiteľskú tretiu krajinu viac (spolu 5). 
 

Nasadení experti odpracovali 73 318 osobodní v porovnaní s 38 335 v roku 2014, čo predstavuje nárast 
o viac než 100 %. Vďaka zvýšenému uplatňovaniu mechanizmu vyslaných prizvaných príslušníkov (SGO) 
títo SGO prispeli okrem toho ďalšími 2 554 osobodňami v roku 2015. 
V roku 2015 sa rozpočet pre pozemné hranice v prípade spoločných operácií zvýšil na 9 327 975 EUR 
(nárast o viac než 1 milión EUR z 8 011 573 v roku 2014), výsledkom čoho bol vyšší objem aktivít. 
 

Na morských hraniciach 
V záujme uľahčenia interoperability a flexibilných reakcií na jav nelegálnej migrácie a cezhraničnú 
trestnú činnosť sa v roku 2015 uskutočnilo 6 spoločných námorných operácií a 8 prispôsobených aktivít, 
ako aj koordinácia národných hliadok vo vopred vymedzených oblastiach Európskej hliadkovacej siete 
(EPN). 
 

Počet operačných dní v námorných operáciách v roku 2015 mierne klesol o 13 % na 1 584 v roku 2015 
(v porovnaní s 1 829 v roku 2014) vzhľadom na skutočnosť, že dve spoločné operácie, ktorých 
hostiteľským štátom bolo Taliansko, EPN Aeneas a EPN Hermes, boli zlúčené do jednej SO nazvanej EPN 
Triton v centrálnom Stredozemí. 
 



   
  

V roku 2015 rozpočet agentúry Frontex na spoločné námorné aktivity bol zvýšený 2,5-krát na 
70 400 129 EUR (v porovnaní s 28 383 700 EUR v roku 2014), výsledkom čoho bol vyšší objem aktivít 
v spoločných námorných operáciách. Tento rozpočet bol skombinovaný s 2 000 000 EUR z rozpočtu na 
rok 2014, ktoré boli vyhradené na rozšírenie námorných operácií v roku 2015. 
 
Rozsah nasadenia technických zariadení financovaných agentúrou Frontex sa takmer zdvojnásobil 
a dosiahol 81 316 hodín hliadkovania v roku 2015 (v porovnaní so 43 006 hodinami v roku 2014). Toto 
významne prispelo k dozoru na námorných hraniciach a pátracím a záchranným akciám ČŠ v prednej 
línii, ktoré čelili najväčším migračným tokom. 
 
Obdobne, nasadení experti odpracovali o vyše 200 % viac osobodní: približne 66 000 osobodní v roku 
2015 (v porovnaní s 20 000 v roku 2014). Okrem toho počas námorných spoločných operácií členovia 
posádok odpracovali 72 000 osobodní (viac než dvojnásobok počtu 33 767 osobodní v roku 2014). Tento 
nárast bol výsledkom intenzívnejších hliadkovacích činností. 
 
Počet zúčastnených ČŠ EÚ/krajín SAC na spoločných námorných operáciách stúpol na 30 v roku 2015 
(v porovnaní s 28 v roku 2014). Na námorných operáciách v roku 2015 sa zúčastnili aj 4 tretie krajiny (6 
tretích krajín sa zúčastnilo v roku 2014. 

 
V priebehu spoločných námorných operácií v roku 2015 bolo celkovo zaistených 972 422 migrantov 
(okolo 2 664 migrantov za deň) v porovnaní s 217 776 alebo približne 600 za deň v roku 2014. Migračný 
tlak v oblastiach centrálneho Stredozemia predstavoval hlavnú časť celkových tokov cez morské 
hranice: v priebehu námorných operácií v roku 2015 prišlo do Grécka približne 811 541 migrantov. 
 
V oblasti, ktorú pokrývala SO EPN Triton, sa počet migrantov mierne znížil v porovnaní 
s predchádzajúcim rokom (približne 155 000 oproti 170 000 v roku 2014). 
 
V roku 2015 bol počas spoločných námorných operácií zadržaný vyšší počet 1 166 osôb podozrivých 
z prevádzačstva (v porovnaní s 1 086 v roku 2014). 
 
Prostriedky použité v operáciách koordinovaných agentúrou Frontex prispeli k záchrane 254 693 
migrantov, čo bolo v priemere takmer 700 osôb za deň. V porovnaní s rokom 2014 bolo zachránených 
o 47 % viac životov. Riziko smrteľných prípadov však bolo neustále vysoké vzhľadom na používanie 
preťažených člnov nespôsobilých plavby. 
 
Počas spoločných námorných operácií boli tiež odhalené niektoré ďalšie druhy cezhraničnej trestnej 
činnosti vrátane obchodovania s drogami. 
 
Zachytených bolo približne 106 ton hašiša v hodnote viac než 160 mil. EUR plus 10,3 kg kokaínu, 11,3 kg 
heroínu a 5,4 kg marihuany v hodnote 1,3 mil. EUR (v porovnaní so 43 tonami hašiša v hodnote viac než 
65 mil. EUR a 35 kg kokaínu v hodnote 2 mil. EUR, ktoré boli zachytené v roku 2014) a zatknutých bolo 
239 osôb podozrivých z pašovania drog. 
 
Väčšina týchto drog bola zachytená v oblasti západného a centrálneho Stredozemia. 
 
Ďalej bolo zadržaných 336 miliónov pašovaných cigariet v hodnote 38 mil. EUR (v porovnaní 
s 24 miliónmi cigariet v hodnote 2,8 mil. EUR v roku 2014) a odhalených bolo sedem prípadov možného 
nezákonného rybolovu a zistený a zaznamenaný bol jeden prípad možného znečistenia mora. 
 
Operácie návratu 
Spoločné operácie návratu sa v zásade vykonávajú na základe myšlienky spoločného užívania 
existujúcich kapacít, vzťahov s tretími krajinami a pripravenosti členských štátov organizovať lety. 
Zvýšený núdzový rozpočet na spoločné operácie návratu sa efektívne využíval: s rovnakým počtom 
zamestnancov agentúry Frontex sa počet operácií návratu zvýšil na 66 v roku 2015 (v porovnaní so 45 
v roku 2014) a 3 565 neregulárnych migrantov bolo úspešne odsunutých, čo predstavovalo v roku 2015 
celkový nárast návratov o 64 %. 
 



   
  

V rámci reakcie na usmernenie Európskej komisie (Príručka o návrate) s cieľom zabezpečiť prítomnosť 
monitorovania na spoločných operáciách návratu došlo k zvýšeniu počtu monitorovaných letov na 76 % 
v roku 2015 (v porovnaní so 60 % v roku 2014). Navyše bolo rozšírené monitorovanie tak, aby zahŕňalo 
všetky fázy operácií: pred odletom, spoločné prepojené charterové lety a let do konečného cieľa. 
 
Predpokladaná štátna príslušnosť sa určuje na základe skríningových pohovorov, čo je prvým krokom 
v efektívnom procese návratu. V reakcii na zvýšenú aktivitu na migračných trasách v Grécku bola 
skríningová aktivita rozšírená na ďalšie tri ostrovy (Chios, Kos a Leros) a dvojnásobne posilnené boli 
nasadené ľudské zdroje, aby uspokojili potreby hostiteľského členského štátu. Počet nasadených 
skríningových pracovníkov sa zvýšil na 42 v roku 2015 (v porovnaní s 18 v roku 2014) a počet nasadených 
tlmočníkov sa zvýšil na 101 v roku 2015 (83 v roku 2014). 



   
  

Aktivity v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy 

 
Názov vzdelávanie alebo názov podujatia a krátky opis Počet akcií Počet účastníkov 

Profilová odborná príprava pre debrífingových expertov 
Kurz, na ktorom sa účastníci naučia ako získavať informácie od migrantov systematickou extrakciu informácií od migrantov ochotných 
spolupracovať. Účastníci sa naučia ako sa pripraviť na pohovor, ako vybrať osobu, ktorá sa zúčastní pohovoru, ako získať jej dôveru. 
Základom je pochopenie kognitívnych techník pohovoru a psychologických aspektov. 
 

3 kurzy 
 45 

Profilová odborná príprava pre skríningových expertov 
Kurz je zameraný na zistenie predpokladanej štátnej príslušnosti alebo identity migrantov bez dokladov. V priebehu kurzu sa preberali 
také témy ako existencia rôznych spôsobov postupu, ako dospieť k zisteniu predpokladanej štátnej príslušnosti a identity, preberali sa 
problémy týkajúce sa preukázania identity, práca s tlmočníkmi, osobitosti skríningového formulára a spôsoby identifikácie zraniteľných 
osôb počas skríningového pohovoru. 
 

4 kurzy 
 

64 

Profilová odborná príprava pre expertov na pohovory v rámci osobitnej kontroly 
Táto odborná príprava je zameraná na pohovory ako na hlavnú metódu zisťovania faktov. Účastníci získajú jej absolvovaním potrebné 
poznatky a zručnosti týkajúce sa pohovorov s osobami, ktoré prekračujú všetky typy hraníc EÚ, a naučia sa viesť nezaujaté a objektívne 
pohovory. Príslušníci sa naučia, ako viesť štruktúrovaný a dôkladný pohovor pomocou efektívnych technik kladenia otázok a zisťovania. 
Oboznámia sa tiež s potrebnými základmi z psychológie a naučia, ako predsudky a filtrovanie môžu z psychologického hľadiska ovplyvniť 
vnímanie iných ľudí. 
 

1 kurz 
 

16 

Odborná príprava pre príslušníkov letiskovej pohraničnej stráže vykonávajúcich osobitnú kontrolu 
Tento kurz umožňuje účastníkom naučiť sa, ako efektívne plniť úlohu príslušníkov letiskovej pohraničnej stráže vykonávajúcich 
osobitnú kontrolu a pomôže im pri vhodnom a ohľaduplnom zaobchádzaní s cestujúcimi. Formou zmiešaného učenia tento kurz 
umožňuje príslušníkom získať, aktualizovať a preukázať nadobudnuté zručnosti a poznatky a stať sa kompetentnými a motivovanými 
osobami schopnými vykonávať zložité úlohy pri nasadení do spoločných operácií a tiež v rámci svojich každodenných povinností. 
 

3 kurzy 48 

Profilová odborná príprava pre príslušníkov letiskovej pohraničnej stráže vykonávajúcich osobitnú kontrolu 
Hodnotiace a plánovacie stretnutie. 
 

1 aktivita 12 

Kurz školenia školiteľov v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi 
Tento kurz je určený pre vnútroštátnych školiteľov príslušníkov pohraničnej stráže založený na príručke agentúry Frontex týkajúcej sa 
boja proti obchodovaniu s ľuďmi. 
 

2 kurzy 27 

Kurz školenia školiteľov o základných právach 
Tento kurz je určený pre vnútroštátnych školiteľov príslušníkov pohraničnej stráže založený na príručke agentúry Frontex týkajúcej 
základných práv pre školiteľov. 
 

2 kurzy 26 

Angličtina pre príslušníkov pohraničnej stráže 
Príprava online kurzu anglického jazyka s konkrétnou odbornou terminológiou pre príslušníkov pohraničnej stráže vykonávajúcich bežnú 
kontrolu. 
 

5 stretnutí pracovnej skupiny expertov 56 

Príprava elektronického vzdelávania v oblasti základných práv 
Vypracovanie konceptu a obrazového scenára pre fázu elektronického vzdelávania o základných právach. 
 

3 stretnutia expertov 22 

Odborná príprava zameraná na pokročilé zručnosti v oblasti odhaľovania falšovaných dokladov 
3 kurzy (vrátane 1 kurzu pre tretie krajiny 

organizované v spolupráci s RELEX TC) 
45 



   
  

Toto je špecializovaný kurz v oblasti odhaľovania falšovaných dokumentov a pozostáva z dvojtýždňového kurzu pre špecialistov na 
doklady (príslušníci vykonávajúci treťolíniovú kontrolu) zameraný na zvýšenie ich poznatkov o technikách tlače, spoločnej terminológii 
a skúmaní a analýzu pochybných dokladov. 
 

Školenie formou tzv. „Road Show“ pre príslušníkov vykonávajúcich bežnú kontrolu 
Informačné školenia na zvýšenie informovanosti medzi príslušníkmi vykonávajúcimi bežnú kontrolu o dizajne a zneužívaní dokladov 
totožnosti, spôsoboch, trendoch podvodov a falšovaní dokladov s cieľom poukázať na ich dôležitú úlohu pri odhaľovaní falošných 
dokladov. 

Uskutočnilo sa 5 akcií typu road show okrem 
8 takýchto akcií organizovaných spolu so 

sektorom vzdušných hraníc (ABS) pred operáciou 
Alexis II. 

625 + 615 pre akcie typu 
road show Alexis II 

Odborná príprava pre zamestnancov vízových oddelení veľvyslanectiev a konzulátov ČŠ/krajín SAC v tretích krajinách 
Cieľom tejto odbornej prípravy je zlepšiť poznatky a zručnosti na veľvyslanectvách a konzulátoch ČŠ/krajinách SAC v tretích krajinách 
v súvislosti s podvodmi s dokladmi a zvýšiť úroveň odhaľovania podvodov s preukazmi totožnosti pri žiadostiach o víza. 
 

3 vzdelávacie kurzy 105 

Rada špecialistov na doklady 
Stretnutie expertov na preskúmanie/hodnotenie projektu a diskusiu o budúcich plánoch/aktivitách v súvislosti s podvodmi s dokladmi. 
 

1 stretnutie 30 

Stretnutia expertov na aktualizáciu vzdelávacích nástrojov na pokročilej úrovni 
Semináre na preskúmanie nástrojov pre najnovšie technológie a zavádzanie týchto technológií a bezpečnostných prvkov do dokladov 
totožnosti. 
 

3 stretnutia 20 

Štandardizovaná odborná prípravu pre príslušníkov zabezpečujúcich návrat, vedúcich eskort 
Odborná príprava na posilnenie kapacít ČŠ/krajín SAC na organizovanie a realizáciu bezpečných operácií návratu organizovaných 
agentúrou Frontex a na vnútroštátnej úrovni a na zlepšenie odborných poznatkov a zručností. 
 

3 vzdelávacie kurzy 58 

Odborná príprava pre vnútroštátnych multiplikátorov 
Odborná príprava zameraná na nadobudnutie kvalifikácie učiteľov a lektorov členských štátov (rezerva expertov) na vzdelávanie 
príslušníkov eskort na vnútroštátnej úrovni. 
 

2 vzdelávacie kurzy 27 

Odborná príprava pre príslušníkov eskort, Bulharsko 
Odborná príprava pre vnútroštátnych bulharských príslušníkov pre operácie návratu podľa noriem a najlepších postupov agentúry 
Frontex. 
 

1 vzdelávací kurz 22 

Sieť na podporu odbornej prípravy 
Stretnutie zástupcov z partnerských akadémií (PA) na prezentáciu na výsledkov prieskumu PA a predbežnej koncepcie novej siete PA. 
 

1 stretnutie 20 

Stretnutie národných koordinátorov odbornej prípravy 
Stretnutie na prezentáciu koncepcie nástroja hodnotenie potrieb odbornej prípravy ako systematického prístupu k identifikácii potrieb 
v súvislosti s odbornou prípravou. 
 

 
1 stretnutie 

 
33 

Výročná konferencia agentúry Frontex o odbornej príprave 
Hlavným cieľom tejto konferencie bolo predstaviť úlohu SQF v zosúlaďovaní vzdelávania pohraničnej stráže a učebných plánov pre 
odbornú prípravu v súlade s bolonskými a kodanskými zásadami. 
 

1 konferencia, ktorá zahŕňala: 2 panelové 
diskusie,1 seminár,3 paralelné školenia 

a dvojstranné diskusie) 

97 (77 externých + 
20 zamestnancov 
agentúry Frontex) 

Stretnutie zástupcov NFPOC a NTC 
Toto stretnutie bolo zamerané na finalizáciu koncepcie nástrojov a metodík hodnotenia potrieb odbornej prípravy. 
 

1 cieľová skupina 8 

Príprava európskeho kurzu pre operátorov národných koordinačných centier (NCC) 9 stretnutí na prípravu 
100 (externí) + 7 

(zamestnanci agentúry 
Frontex) 



   
  

Príprava odbornej prípravy v oblasti analýzy rizík 1 stretnutie na rozvoj 
9 (externí) + 1 

(zamestnanci agentúry 
Frontex) 

Odborná príprava hodnotiteľov schengenského mechanizmu 
Kurz pozostávajúci zo 4 modulov pre hodnotiteľov schengenského mechanizmu v oblasti vonkajších hraníc a návratu. Cieľom kurzu je 
vyškoliť odborných hodnotiteľov vysokej profesionálnej úrovne pre letecké, námorné a pozemné hranice a návraty na vykonávanie 
hodnotenia schengenského mechanizmu v súlade s platnými právnymi predpismi. 
 

4 kurzy 
3 prípravné stretnutia 
3 stretnutia na rozvoj 

169 

Príslušník hraničného dozoru 
Odborná príprava príslušníkov v rozhodovacích pozíciách v námorných spoločných operáciách agentúry Frontex zameraných na 
prijímanie najlepších rozhodnutí v oblasti prípadov týkajúcich sa prisťahovalectva a pátracích a záchranných operácií na mori 
a zlepšenie ich zručností v oblasti spolupráce v mnohonárodnostnom prostredí operácií. 
 

2 kurzy 
3 stretnutia na rozvoj 

1 hodnotiace stretnutie 
82 

Návrh kurzu týkajúceho sa SQF 
Táto odborná príprava je zameraná na využívanie sektorového kvalifikačného rámca (SQF) pre pohraničné stráže v súlade s bolonskými 
a kodanskými zásadami a poskytovala sa expertom ČŠ kvalifikovaným na umožnenie integrácie spoločného základného študijného 
programu a odvetvového kvalifikačného rámca na vnútroštátnej úrovni. Podporila členské štáty pri integrácii spoločného študijného 
programu a rámca SQF do ich vnútroštátnych systémov odbornej prípravy. 

4 kurzy 40 

Seminár školiteľov 
Ukončenie a posúdenie príručky o SQF pre školiteľov, ktorá zabezpečí, aby školitelia mali potrebné nástroje na zabezpečenie školení 
v priebehu navrhovania kurzu. 
 

3 stretnutí na prípravu 10 

Expertný výbor pre SQF, členské štáty zastúpené v expertnom výbore, spätná väzba poskytnutá o používaní SQF, požiadavky na 
integráciu. Vývoj rámca SQF, preskúmanie programov odbornej prípravy a ďalšie kroky, stretnutia, dokumenty a správy. 
 

1 hodnotiace stretnutie 30 

Vytvorenie systému certifikácie, bolonská/kodanská validácia produktov 

 
2 stretnutia na rozvoj 7 

 
 



   
  

Správa o pokroku v oblasti základných práv v roku 2015 

Úvod 

V článku 1 ods. 2 nariadenia o agentúre Frontex sa výslovne uvádza, že agentúra pri plnení svojho 
mandátu vždy musí v plnej miere dodržiavať Chartu základných práv EÚ, príslušné záväzky a zásady 
medzinárodného práva. Stratégia agentúry Frontex v oblasti základných práv, ktorá bola prijatá v marci 
2011, a jej akčný plán odkazujú na Správu o pokroku v oblasti základných práv (ods. 37 resp. akcia 18). 
Na základe štruktúry stratégie táto správa o pokroku poskytuje prehľad o súčasnom stave a pokroku, 
ktorý agentúra Frontex dosiahla v roku 2015 v súvislosti s vykonávaním stratégie a akčného plánu 
v oblasti základných práv, najmä v oblasti spoločných operácií, analýzy rizík a budovania kapacít. 
 
Ďalej a so zreteľom na aktivity konzultačného fóra agentúry Frontex pre oblasť základných práv (CF) sa 
v článku 1 ods. 2 nariadenia o agentúre Frontex uvádza tiež, že agentúra musí zohľadňovať správy 
konzultačného fóra v súlade s článkom 26 písm. a) nariadenia. Konzultačné fórum pripravuje osobitnú 
výročnú a verejnú správu o svojej činnosti každý rok v prvej polovici roka. 
Táto správa o pokroku v oblasti základných práv sa vzťahuje na obdobie od januára do decembra 2015. 

 

Operácie 

Všeobecný rámec - Spoločné operácie 
Všetci účastníci operácií koordinovaných agentúrou Frontex dostanú pred svojím nasadením operačné 
plány spolu s prílohami k týmto plánom, aby sa mohli oboznámiť s ich obsahom a dokumenty sú nahrané 
do jednotného kontaktného miesta agentúry Frontex (FOSS). „Základné práva v aktivitách 
koordinovaných agentúrou Frontex“ a „kódex správania“ sú podrobne opísané vo všeobecných prílohách 
pre vzdušné, pozemné a námorné hranice a tvoria neoddeliteľnú súčasť všetkých operačných plánov 
spoločných operácií. V spolupráci s úradníčkou pre základné práva bol vyhotovený text týkajúci sa 
povinností v oblasti základných práv, a to rešpektovať a podporovať základné práva a oznámiť tvrdenia 
o porušeniach. 
Navyše k uvedenému sa všetci účastníci zúčastňujú na operačných brífingoch organizovaných agentúrou 
Frontex a hostiteľským členským štátom v priebehu prvého dňa ich nasadenia. S cieľom zabezpečiť 
harmonizovaný prístup zo strany agentúry Frontex a hostiteľských členských štátov voči všetkým 
prizvaným príslušníkom nasadeným v operačných aktivitách koordinovaných agentúrou Frontex bol 
vytvorený štandardný program brífingového stretnutia. Okrem iných tém sú na brífingových stretnutiach 
vždy prezentované tieto otázky: 

(i) rešpektovanie a presadzovanie základných práv; 
(ii) postupy poskytovania referencií v prípade kategórií zraniteľných osôb; 
(iii) kódex správania pre všetkých účastníkov na aktivitách koordinovaných agentúrou Frontex. 

 
Brífingové stretnutia musí hostiteľský ČŠ organizovať v úzkej spolupráci s agentúrou Frontex. V tejto 
súvislosti účastníkmi za agentúru Frontex, ktorí poskytujú príslušné prezentácie sú: koordinujúci 
dôstojníci agentúry Frontex, operační manažéri pre konkrétnu operačnú aktivitu alebo operační 
koordinátori agentúry Frontex nasadení alebo pôsobiaci v konkrétnej operačnej oblasti. Zástupcovia 
agentúry FRA, UNCHR a IOM k brífingom často prispievajú. 
 
Pri vykonávaní každej spoločnej operácie sa osobitná pozornosť venuje „vážnym incidentom“ 
oznámeným v súvislosti s údajným porušením základných práv. V každom takom prípade nominovaní 
zodpovední koordinujúci dôstojníci agentúry Frontex sú zodpovední za získanie všetkých relevantných 
informácií na účely vytvorenia/poskytnutia správy o hlásení o vážnych incidentoch (SIR) podľa 
ustanovení štandardného operačného postupu (SOP) pre SIR. Získavanie relevantných informácií od 
účastníkov operácie hostiteľského ČŠ (pôsobiacich v rámci spoločných operácií) je niekedy zložité 
a časovo náročné vzhľadom na to, že takéto prípady sa vo väčšine prípadov vyšetrujú alebo sú 
vyšetrované inými vnútroštátnymi orgánmi (ako napr. polícia, generálny prokurátor alebo inými 
službami presadzovania práva). Vnútroštátne orgány pohraničnej stráže vo všeobecnosti vystupujú ako 
kontaktné miesta pre informácie poskytované agentúre Frontex. 
 



   
  

Zamestnanci oddelenia spoločných operácií (JOU) podporujú návštevy konzultačného fóra 
v hostiteľskom ČŠ a prispievajú k organizovaným stretnutiam. Okrem toho je potrebné zdôrazniť, že 
všetci zamestnanci absolvovali povinnú odbornú prípravu o základných právach. 

 
Príručka VEGA: Deti na letiskách 
V roku 2015 agentúra Frontex uverejnila príručku Vega Children at airports handbook: children at risk 
on the move (Vega Deti na letiskách: ohrozené deti v pohybe), v ktorej sa poskytujú usmernenia pre 
príslušníkov pohraničnej stráže a ktoré je k dispozícii v EU Bookshop. 
 
Cieľom odporúčaní uvedených v tejto príručke je zvýšiť informovanosť príslušníkov pohraničnej stráže 
v súvislosti s deťmi (maloletými osobami) so sprievodom alebo bez neho, ktoré prekračujú vonkajšie 
vzdušné hranice Európskej únie, čím možno prispieť k identifikácii ohrozených detí v pohybe na 
letiskách a zároveň zabezpečiť dodržiavanie ich práv a posilniť prijaté opatrenia proti ohrozeniu ich 
záujmov, bezpečnosti a pohody kriminálnymi aktivitami. Táto príručka obsahuje prispôsobené 
operačné opatrenia pre vstupné, tranzitné a výstupné kontroly umožňujúce úvodný kontakt a posúdenie 
v prípade neprítomnosti špecializovaných príslušníkov v oblasti ochrany detí. 
 
Usmernenia sa snažia tiež zabezpečiť, aby bol vždy zohľadnený a zabezpečený prístup založený na 
právach dieťaťa a sú založené na zásadách záujmu dieťaťa a ochrany dieťaťa na hranici 
s prihliadnutím na konkrétne potreby a povinnosti v rámci aktivít príslušníkov pohraničnej stráže. 

 
Spoločná operácia Vega deti 
Agentúra Frontex vykonávala spoločnú operáciu Vega deti 2015 na letiskách EÚ od júna do júla 2015 
a od augusta do októbra toho istého roku. 
 
Cieľom operácie bolo identifikovať ohrozené detí v pohybe a odporučiť ich inštitúciám zameraným na 
sociálnu starostlivosť a ochranu. Podporné operačné opatrenia boli zabezpečené štandardnými 
operačnými postupmi vychádzajúcimi z príručky Vega Deti na letiskách. 
 
S podporou úradníčky pre základné práva agentúry Frontex spolu s konzultačným fórom agentúry 
Frontex boli v priebehu spoločnej operácie nasadené spoločné operačné tímy na hosťujúcich letiskách. 
Takéto tímy pozostávali z príslušníkov pohraničnej stráže, expertov z medzinárodných a mimovládnych 
organizácií a členov konzultačného fóra pre oblasť základných práv. Vega deti je prvá spoločná operácia 
organizovaná agentúrou Frontex, ktorá spojila príslušníkov pohraničnej stráže a občiansku spoločnosť 
s cieľom uskutočniť operáciu v záujme spoločného cieľa, ktorým je: identifikácia detí v pohybe 
a predchádzanie rizikám, ktorým čelia. 
 
V rámci boja proti obchodovaniu s ľuďmi príslušníci pohraničnej stráže na zúčastnených letiskách EÚ 
preukázali odhodlanie a uplatňovali ustanovenia príslušných právnych predpisov EÚ, Charty základných 
práv EÚ, Dohovoru o právnom postavení utečencov z roku 1951 a Dohovoru o právach dieťaťa. 
Pozornosť venovaná základným právam detí, najmä prístup k medzinárodnej ochrane a súlad so zásadou 
zákazu vyhostenia alebo vrátenia, sa podľa vstupných informácií poskytnutých konzultačným fórom 
agentúry a iných mimovládnych organizácií preukázala pri zostavovaní príručky VEGA: Deti na letiskách. 
 
V roku 2015 spoločné operačné tímy zlepšili schopnosti identifikácie podozrivých prípadov 
obchodovania s deťmi na letiskách, prijali mnohé opatrenia, ktoré aj keď neskončili formálnymi 
vyšetrovaniami, zaistili bezpečnosť a ústredné postavenie detí v kontexte migračných pohybov. 
 
Najdôležitejším záverom a odporúčaním vyplývajúcim zo spoločnej operácie bolo, že súčasný 
nedostatok konzistentného prístupu v rámci EÚ, pokiaľ ide o cestovné povolenie od rodičov a vydávanie 
dokumentov podľa roku 1951, je príčinou nielen slabých miest v ochrane detí, ale aj príležitostí pre 
organizované zločinecké siete. Z tohto dôvodu by bolo potrebné, aby členské štáty zosúladili postupy 
týkajúce sa týchto dokumentov v rámci celej EÚ, aby sa znížili riziká, ktoré deťom hrozia zo strany 
zločineckých sietí. 
 
Spoločné operácie návratu (JRO) 
Na začiatku každého obdobia nasadenia sa v rámci SO Flexibilné operačné aktivity v oblasti návratu 
poskytuje expertom v oblasti skríningu a tlmočníkom brífing na mieste, v rámci ktorého sa osobitne 



   
  

upozorní na základné práva v aktivitách agentúry Frontex, brífing obsahuje aj informácie a usmernenie 
od úradníčky pre základné práva. Všetkým účastníkom na aktivitách agentúry Frontex sa poskytnú rady 
o tom, ako postupovať pri zraniteľných migrantoch a ako odporučiť žiadosti o medzinárodnú ochranu 
príslušným orgánom. Okrem toho všetci účastníci a aktivitách agentúry Frontex sú informovaní 
o potrebe ohlásiť obavy alebo tvrdenia o základných právach a o metóde ohlasovania používanej 
v priebehu operácií, ktorou je mechanizmus hlásenia vážnych incidentov. 
V priebehu roku 2015 agentúra Frontex dôrazne odporúčala členským štátom, aby zabezpečili 
prítomnosť monitorovacieho pracovníka na nútených návratoch vo všetkých spoločných operáciách 
návratu (JRO) koordinovaných agentúrou Frontex. Prítomnosť takýchto pracovníkov na operácii JRO je 
zameraná na získavanie informácií a sledovanie, či sa JRO sa vykonáva v súlade so základnými právami, 
venujúc okrem iných aspektov základných práv osobitnú pozornosť zaobchádzaniu so zraniteľnými 
osobami, použitiu sily a obmedzovacích prostriedkov. Vďaka úsiliu agentúry Frontex percentuálny 
podiel operácií JRO koordinovaných agentúrou Frontex s pracovníkmi monitorujúcimi nútený návrat 
prítomnými počas celej operácie JRO sa výrazne zvýšil zo 60 % v roku 2014 na 76 % v roku 2015. 
 
Úradníčka pre základné práva a konzultačné fórum aktívne podporovali aj proces revízie najlepších 
postupov pre operácie JRO, ktoré boli premenované a nazývajú sa „Príručka pre spoločné operácie 
návratu koordinované agentúrou Frontex“. 
 

Analýza rizík 

Počas fázy zhromažďovania informácií v rámci aktualizácie Príručky o rizikových profiloch pre boj proti 
obchodovaniu s ľuďmi v roku 2015 sa rozhodlo, že by bola veľmi užitočná účasť a odborné skúsenosti 
niektorých organizácií v rámci konzultačného fóra agentúry Frontex. Okrem vybraných členských 
štátov, tretích krajín alebo medzinárodných organizácií, dve organizácie z konzultačného fóra boli 
pozvané, aby sa zúčastnili na seminári prizvaných analytikov o príručke THB, ktorý sa konal 
17. - 18. júna 2015. 
 
Po konzultácii s konzultačným fórom sa od účastníkov v prvom rade požadovala výmena informácií 
a analýz s cieľom aktualizovať existujúce profily obetí obchodovania s ľuďmi z Albánska, Brazílie, Číny, 
Ghany, Nigérie, Ruska, Ukrajiny a Vietnamu, keďže členské štáty najčastejšie oznamovali štátne 
príslušnosti týchto krajín v prípade obetí obchodovania s ľuďmi. Seminár predstavoval, ako sa ukázalo, 
veľmi užitočný spôsob výmeny myšlienok a získavania potrebných informácií na neskoršie vypracovanie 
Príručky o rizikových profiloch pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi v roku 2015 (zverejnené v polovici 
septembra 2015). Okrem účasti prizvaných analytikov na seminári organizácia IOM poskytla tiež 
oddeleniu analýzy rizík agentúry Frontex kompletné písomné odpovede na dotazník týkajúci sa THB, 
ktorý bol poslaný rôznym organizáciám a orgánom členských štátov. 
 
V roku 2015 agentúra Frontex pokračovala v používaní usmernení k debrífingu, ku ktorým konzultačné 
fórum poskytlo informácie v minulých rokoch, ktoré zahŕňajú viaceré ochranné opatrenia na zabránenie 
negatívnym vplyvom na osoby, ktoré prekračujú hranice. 
 
Oddelenie analýzy rizík agentúry Frontex pokračovalo vo svojej práci s UNHCR v rámci memoranda 
o porozumení medzi oboma organizáciami. Táto práca zahŕňala pravidelné výmeny a diskusie 
v oblastiach spoločného záujmu. 
 

Situačné centrum agentúry Frontex (FSC) 

V priebehu roku 2015 stáli základné práva naďalej v centre aktivít celkového situačného monitorovania 
agentúry Frontex, najmä rámca služieb systému Eurosur v oblasti syntézy. Tento prístup je zohľadnený 
aj v niektorých ďalej uvedených konkrétnych smerovaniach. 
 
Monitorovanie médií 
V roku 2015 informácie získané z otvorených zdrojov prispeli k zvýšeniu informovanosti zamestnancov 
a zainteresovaných strán agentúry Frontex v členských štátoch a inštitúciách EÚ o možných prípadoch 
a tvrdeniach o porušovaní základných práv a umožnili úradníčke pre základné práva a ďalším príslušným 
zainteresovaným stranám podporiť monitorovanie dodržiavania požiadaviek týkajúcich sa základných 
práv v aktivitách agentúry Frontex a celkovej situácie na vonkajších hraniciach EÚ. 



   
  

 
Hlásenie vážnych incidentov (SIR) 
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. Tento mechanizmus zahŕňa konkrétne 
nahlásenie a následné opatrenia na zabezpečenie, aby všetci príslušní riadiaci pracovníci boli včas 
informovaní o každej relevantnej situácii a aby príslušné zainteresované strany prijali všetky potrebné 
opatrenia na riešenie incidentu. Od roku 2015 všetky hlásenia vážnych incidentov boli úspešne 
oznámené prostredníctvom systému podávania správ o spoločných operáciách (JORA). 
 
Služby systému EUROSUR v oblasti syntézy (EFS) 
Služby EFS boli zavedené v roku 2014 a odvtedy boli rozpracované do radu rôznych služieb v oblasti 
syntézy širokej škály údajov z rôznych zdrojov. V priebehu roku 2015 agentúra Frontex poskytovala ešte 
širší rozsah služieb v záujme zlepšenia situačnej informovanosti členských štátov s cieľom zlepšiť ich 
reakčné schopnosti a prispieť tak aj k záchrane životov na mori. 
 
V priebehu tohto roka agentúra Frontex ďalej zlepšila viaceré služby systému EUROSUR v oblasti 
syntézy s cieľom podporiť najmä operačných pracovníkov v členských štátoch počas pátracích 
a záchranných operácií na mori: 

(i) Meteorologické služby EFS poskytujú predpovede počasia a predpovede týkajúce sa prostredia, 
najmä podmienok na mori, založené na najnovších technológiách. 

(ii) Modul námornej simulácie EFS poskytuje teraz simulácie možných budúcich polôh plavidiel na 
základe súčasných podmienok prostredia. Obzvlášť je to cenné na podporu pátracích 
a záchranných operácií po plavidlách s migrantmi unášaných prúdmi po mori. 

 
Niektoré konkrétne príklady toho, ako systém EUROSUR v oblasti syntézy prispel k záchrane životov na 
mori sú uvedené v kapitole „Monitorovanie situácie“ v tejto publikácii. 

 

Budovanie kapacít 

Zásady základných práv a medzinárodnej ochrany sú v plnej miere integrované do vzdelávacích aktivít 
agentúry Frontex. V roku 2015 boli pripravené a zavedené niektoré nové vzdelávacie programy 
a produkty, ktoré zahŕňajú aspekty základných práv. Pokračovalo sa aj s programami a produktmi, 
ktoré boli vypracované už skôr. 
 

V roku 2015 sa uskutočnili tieto aktivity zamerané na základné práva: 
 
Kurzy školenia školiteľov týkajúce sa základných práv a boja proti obchodovaniu s ľuďmi 
V roku 2015 pokračovala odborná príprava vnútroštátnych školiteľov založená na metodike 
vypracovanej v príručke pre školiteľov v oblasti základných práv a v príručke školiteľov pre oblasť boja 
proti obchodovaniu s ľuďmi. Pre príslušníkov ČŠ boli organizované dva kurzy zamerané na školenie 
školiteľov o základných právach pre príslušníkov pohraničnej stráže, ako aj dva kurzy zamerané na 
školenie školiteľov pre ČŠ v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Ku kurzom odbornej prípravy 
prispeli experti z týchto partnerských organizácií: UNHCR, OBSE, IOM, OHCHR a UNODC. 
 
Kurzy zamerané na školenie školiteľov v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi prebiehali v dvoch 
fázach: fáza elektronického vzdelávania a interaktívny seminár. Fáza elektronického vzdelávania pre 
kurz zameraný na školenie školiteľov sa pripravuje a bude dokončená v roku 2016. 
 
Účastníci absolvujú odbornú prípravu týkajúcu sa obsahu príručiek, ako aj toho, ako navrhnúť program 
školenia 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. 
 
Spoločné európske magisterské štúdium strategického riadenia hraníc 
Súčasť spoločného európskeho magisterského štúdia strategického riadenia hraníc – druhý modul 
programu nazvaný Základné práva a etika v oblasti bezpečnosti hraníc – prebiehal od 5. do 9. októbra 



   
  

2015 v priestoroch Akadémie obrany Holandska v meste Breda a vo vzdelávacom stredisku kráľovskej 
vojenskej polície Royal Marechaussee v Schiphole. 
 
Cieľom modulu je vybaviť 26 študentov z 20 ČŠ/krajín SAC a partnerských organizácií, všetko vedúcich 
pracovníkov pohraničnej stráže na vysokej úrovni, znalosťami a zručnosťami s cieľom začleniť 
dodržiavanie základných práv a etiky, ich presadzovanie a uplatňovanie pri prijímaní strategických 
rozhodnutí so zreteľom na ich dôsledky na riadenie hraníc. Študenti nadobudli poznatky v oblasti 
základných práv a etiky, ako sa uvádza v príslušnom právnom rámci a ako vyplýva aj z príslušnej 
jurisprudencie a judikatúry. Tento modul umožnil študentom prijímať strategické rozhodnutia a získať 
prehľad o súčasných inštitucionálnych štruktúrach a politikách spôsobom, ktorý zohľadňuje základné 
práva a etiku. Konzultačné fórum podporilo poskytovanie odbornej prípravy v tejto strategickej oblasti 
odborných poznatkov na vyššej manažérskej úrovni pohraničných orgánov. 
 
Základné práva a etika sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých aspektov vzdelávania a praxe príslušníkov 
pohraničnej stráže. Stratégia vzdelávania modulu je zameraná na uľahčenie tejto integrácie 
prostredníctvom vzdelávania založenom na scenári, čo je príležitosťou pre partnerské učenie a výmenu 
najlepších vnútroštátnych postupov pri uplatňovaní základných práv a etiky. Ďalším dôležitým aspektom 
metodiky je, že integruje teoretické vzdelávanie vrátane jurisprudencie a judikatúry a praktické 
zručnosti, ktoré možno previesť do organizačného kontextu činností pohraničnej stráže. Štúdium 
pozostávalo z troch častí: nezávislá fáza, kontaktný (rezidenčný) týždeň a fáza skúsenostného učenia. 
Hodnotilo sa na základe prípadových štúdií a skúšok, pri ktorých bolo možné používať literatúru 
a pomôcky (tzv. open-book), ktoré všetci študenti absolvovali s pozoruhodne dobrými výsledkami. 
 
Vyučujúci v rámci modulu pozostávajú zo skúsených odborníkov pohraničnej stráže zo štátnej polície 
Španielska, vysoko uznávaných akademických pracovníkov univerzity v meste Salamanca, UNED 
Španielsko, Akadémie obrany Holandska a Estónskej akadémie bezpečnostných vied a zástupcu 
konzultačného fóra. Študenti mali možnosť vymeniť si názory so Zekariasom Kebraebom, autorom knihy 
s názvom „Hope in my heart, freedom on my mind“ (Nádej v mojom srdci, sloboda v mojej mysli", ktorá 
hovorí o jeho skúsenostiach na hraniciach počas jeho cesty do Európy. 
 
Odvetvový kvalifikačný rámec pre pohraničné stráže 
Odvetvový kvalifikačný rámec pre pohraničné stráže (SQF) obsahuje návod na začlenenie oblasti 
ľudských práv do všetkých štúdií pohraničnej stráže. Tento sprievodca poskytuje vysokú úroveň 
vzdelávacích výstupov týkajúcich sa ľudských práv, ktoré sa vzťahujú na všetky aktivity pohraničnej 
stráže s cieľom pomôcť členským štátom pri začleňovaní základných práv do všetkých kurzov 
vzdelávania. 
 
V roku 2015 bol projekt zameraný na prípravu príručky a koncepcie kurzu pre pracovníkov 
pripravujúcich odbornú prípravu, 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. Do fázy kontaktného týždňa odbornej prípravy je zahrnuté celodenné školenie 
zamerané na to, aby sa študujúci naučili vybrať si vhodné vzdelávacie výstupy súvisiace so základnými 
právami z rámca SQF pre pohraničné stráže a na začlenenie vybraných vzdelávacích výstupov do 
konkrétneho návrhu kurzu a bolo poskytnuté v každom z troch kurzov realizovaných v roku 2015. 
 
Profilová odborná príprava pre členov EBGT 
V priamych rezidenčných profilových kurzoch odbornej prípravy pre členov tímov EBGT (profilová 
odborná príprava pre debrífingových expertov, profilová odborná príprava pre skríningových expertov, 
profilová odborná príprava pre expertov na pohovory v rámci osobitnej kontroly a profilová odborná 
príprava pre príslušníkov letiskovej pohraničnej stráže) sú pre školenia týkajúce sa základných práv 
a identifikácie osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, zabezpečení skúsení školitelia. 
 
Predmety zahŕňajú významné témy v oblasti základných práv, ktoré sa týkajú príslušníkov pohraničnej 
stráže: základné práva v práci pohraničnej stráže, osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, 
identifikácia zraniteľných osôb, zásady zákazu vyhostenia alebo vrátenia, rizikové faktory pri 
pohovoroch so zraniteľnými osobami a hlásenie vážnych incidentov týkajúcich sa tvrdení o porušovaní 
ľudských práv. 
 



   
  

Všetky tieto témy boli prezentované z právneho, ako aj praktického hľadiska so zreteľom na hľadisko 
členov tímov EBGT a prizvaných príslušníkov nasadených do spoločných operácií. 
 
Odborná príprava týkajúca sa rozvoja tímov EBGT v oblasti dozoru nad pozemnými hranicami sa začala 
v roku 2015 a bude pokračovať piatimi vzdelávacími aktivitami v roku 2016. Obsah odbornej prípravy 
zahŕňa praktický a interdisciplinárny prístup a bude zameraný na praktické aspekty, ako napríklad 
hliadkovanie ako spoločný tím, komunikácia, odhaľovanie prípadov neregulárnej migrácie alebo 
obchodovanie s ľuďmi, aktivity v oblasti dozoru v súlade s právnym rámcom, prvá pomoc, podávanie 
správ o spoločnej operácii, používanie donucovacích prostriedkov atď. Na odbornú prípravu v roku 2015 
dohliadalo konzultačné fórum a podporovalo posilnenie jeho obsahu týkajúceho sa základných práv. 
 
V priebehu prípravy profilovej odbornej prípravy pre príslušníkov hraničného dozoru na morských 
hraniciach v roku 2015 sa program výrazne sústredil na aspekt základných práv a konzultačné fórum 
delegovalo UNHCR na účasť na bilaterálnom základe na prípravných a hodnotiacich stretnutiach, ako 
aj na účasť v priebehu samotných školení. 
 
Európsky kurz pre operátorov národných koordinačných centier (NCC) (EUROSUR) 
Európsky kurz pre operátorov národných koordinačných centier (NCC) (EUROSUR) bol pripravený v roku 
2015 a obsahuje jednodňové školenie o ľudských právach. Podieľala sa aj úradníčka pre základné práva 
a podporila oddelenie pre odbornú prípravu agentúry Frontex pri príprave obsahu a praktických 
prípadov v oblasti záležitostí týkajúcich sa základných práv v súvislosti s rámcom systému EUROSUR 
vrátane ochrany údajov, aktivít dozoru a pátrania a záchrany na mori (SAR). 
 
Kurz na strednej úrovni (Operačná odborná príprava pre stredný manažment pohraničnej stráže 

EÚ) 
Tento kurz pozostáva zo štyroch nezávislých modulov. Jeden modul je venovaný odbornej príprave 
v oblasti základných práv vrátane príslušných tém, metódam vzdelávania a hodnotenia 
a zodpovedajúcemu vybranému čítaniu. Tento modul pripravili školitelia v oblasti základných práv 
s príspevkami konzultačného fóra agentúry Frontex. Ďalšie tri moduly zahŕňajú obsah týkajúci sa 
základných práv a súvisiace aktivity na zvýšenie informovanosti o dôsledkoch a povinnostiach 
týkajúcich sa rešpektovania, zabezpečenia a rozvoja základných práv na úrovni stredného manažmentu 
pohraničnej stráže EÚ. Počas pilotného kurzu v roku 2015 sa na štyroch z piatich kontaktných týždňov 
zúčastnili zástupcovia konzultačného fóra s cieľom podporiť zahrnutie obsahu a prístupu v oblasti 
základných práv do vzdelávacích materiálov. Členovia konzultačného fóra predložili svoje pripomienky 
počas hodnotenia pilotného kurzu. 
 
Projektová štúdia hodnotenia interoperability 
Táto štúdia bola dokončená v roku 2015 a obsahuje osobitnú časť venovanú analýze zavedenia 
základných práv do základnej odbornej prípravy pohraničnej stráže v ČŠ potvrdenej analýzou 
hodnotenia študentov pohraničnej stráže základnej odbornej prípravy v oblasti základných práv. 
Vyvodené boli príslušné závery a odporúčania pre agentúru Frontex, aby podporila a pre ČŠ, aby posilnili 
zavádzanie odbornej prípravy v oblasti základných práv do svojho základného študijného programu pre 
príslušníkov pohraničnej stráže. 
 
Mobilita učiteľov a výmena študentov 
Tieto akcie kladú dôraz na dôležitosť odbornej prípravy v oblasti základných práv prostredníctvom 
spoločných vzdelávacích aktivít, diskusií, výmen skúseností v oblasti realizácie CCC a výmen učebných 
materiálov v oblasti základných práv. 
 
Odborná príprava v oblasti spoločného návratu a odborná príprava vedúcich eskort 
Odborná príprava v oblasti základných práv je zahrnutá do odbornej prípravy v oblasti spoločného 
návratu a odbornej prípravy vedúcich eskort s viacerými prednáškami. V roku 2015 sa uskutočnilo päť 
takýchto kurzov. 
 
Odborná príprava hodnotiteľov schengenského mechanizmu 
Základné práva sú teraz integrálnou súčasťou odbornej prípravy hodnotiteľov schengenského 
mechanizmu a boli tiež začlenené do učebných plánov odborného vzdelávania. V roku 2015 bol v tomto 
programe odbornej prípravy zavedený nový modul s názvom „návrat“ a pri príprave a zavádzaní 



   
  

vzdelávacieho modulu boli zohľadnené základné práva. Zástupcovia z agentúry FRA sú v záujme 
zachovania aktuálnosti aspektov základných práv pravidelne pozývaní na pravidelné prípravné 
a hodnotiace stretnutia. 
 
Príspevok k vzdelávaciemu modulu úradu EASO o základných právach a medzinárodnej ochrane 
Príprava nového vzdelávacieho modulu úradu EASO o základných právach a medzinárodnej ochrane v EÚ 
(FR & IPEU) sa začala v úzkej spolupráci s azylovými orgánmi a akademickými inštitúciami členských 
štátov, ako aj agentúrou FRA, UNHCR, agentúrou Frontex a vybranými organizáciami občianskej 
spoločnosti. 
 
Odborná príprava v oblasti základných práv pre zamestnancov agentúry Frontex 
Koncepcia základného vzdelávania o základných právach pre pracovníkov agentúry Frontex bola 
vypracovaná ako výsledok úzkej spolupráce s agentúrou Európskej únie pre základné práva (FRA) 
a Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), ako aj s podporou úradníčky pre základné 
práva. Táto koncepcia vychádza zo stratégie agentúry Frontex pre základné práva. 
 
Základné dvojdenné školenia v rámci odbornej prípravy v oblasti základných práv sú povinné 
pre všetkých zamestnancov agentúry Frontex. V roku 2015 sa uskutočnili štyri školenia o základných 
právach v priestoroch agentúry Frontex: dve školenia v júli 2015 (7. - 8. a 9. - 10. júla 2005) a dve 
školenia v októbri 2015 (20. - 21. októbra 2003 a 22. - 23. októbra 2015). Na týchto školeniach sa 
zúčastnilo 60 účastníkov. 
 
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 relevantnosť základných práv pre ich prácu. Organizáciu 
odbornej prípravy riadi oddelenie ľudských zdrojov agentúry Frontex. 

 

Aktivity oddelenia výskumu a vývoja 

Využívanie technológií týkajúcich sa bezpečnosti hraníc môže mať vplyv na základné práva osôb 
prekračujúcich hranice. Technológie sa obvykle plánujú z hľadiska operačnej účinnosti a nákladovej 
efektívnosti, ich schopnosti/výkonnosť sa meria/testuje a ich výkony sú plánované, avšak ich 
potenciálny rušivý vplyv na ľudí sa niekedy neberie dostatočne do úvahy. 
 
Dozor a sledovanie, využívanie spracovania obrazu, fúzia údajov, uchovávanie a prístup, odoberanie 
biometrických prvkov a používanie telesných skenerov a zariadení využívajúcich röntgenové lúče 
predstavujú len niektoré príklady s potenciálnym vplyvom alebo zasahovaním do aspektov základných 
práv osôb prekračujúcich vonkajšie hranice EÚ. 
 
V tejto súvislosti sa oddelenie výskumu a vývoja agentúry Frontex (RDU) rozhodlo zorganizovať seminár 
o vzťahu medzi využívaním technológií v oblasti bezpečnosti hraníc a dôsledkoch na ochranu súkromia 
a ochranu údajov/základné práva osôb prekračujúcich hranice. 
 
Jeho cieľom bolo zistiť, aké sú výsledky najnovšieho výskumu na túto tému a diskutovať o nich, ako aj 
na konsolidácia poznatkov účastníkov o tejto téme. K vystupujúcim pozvaným na tento seminári patrili 
tvorcovia politík, výskumní pracovníci a vedci zapojení do aktivít a projektov, ktoré sú zamerané na 
binomickú stránku otázky „technika na hraniciach - dôsledky na základné práva“. Zúčastnilo sa 15 
pracovníkov z 13 orgánov (DK, EE, FR, GE, GR, LT, NO, PL, PT, RO, SK, SP a SE), ako aj zástupcovia 
agentúry Frontex z oddelenia výskumu a vývoja, sektora pozemných hraníc, sektora leteckých hraníc, 
situačného centra agentúry Frontex a úradu úradníčky pre základné práva, a tak celkový počet 
účastníkov dosiahol 30 osôb. 

 

Iné záležitosti v oblasti základných práv 

Agentúra Frontex a jej úradníčka pre základné práva začali proces revízie existujúcej stratégie agentúry 
Frontex pre základné práva (FRS), ktorý zahŕňa hĺbkovú analýzu už prijatých príspevkov od rôznych 



   
  

subjektov v rámci agentúry Frontex pripojených v predchádzajúcich súhrnných správach agentúry 
Frontex, zhrnutie odporúčaní zo strany viacerých medzinárodných organizácií, mimovládnych 
organizácií a ďalších orgánov adresovaných agentúre Frontex od roku 2012 a následný návrh pripravený 
úradníčkou pre základné práva. Návrh bol interne prekonzultovaný so všetkými organizačnými útvarmi 
agentúry Frontex a proces bude pokračovať s externými partnermi, konkrétne s členmi riadiacej rady 
a členmi konzultačného fóra v roku 2016. Nová aktualizovaná stratégia FRS bude uverejnená v roku 
2016 na webovej stránke agentúry Frontex. 



   
  

Výročná správa o prístupe k dokumentom 

Výročná správa o prístupe k dokumentom je vypracovaná v súlade s článkom 17 ods. 1 nariadenia (ES) 
č. 1049/2001. Vzťahuje sa na obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 a vychádza zo 
štatistických údajov uvedených ďalej v tabuľkách. 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti 
k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie sa uplatňuje na agentúru Frontex pri 
vybavovaní žiadostí o prístup k dokumentom, ktoré vypracovala alebo dostala a ktoré vlastní v zmysle 
článku 28 nariadenia o agentúre Frontex. 
 
Praktické opatrenia v agentúre Frontex týkajúce sa prístupu verejnosti k dokumentom agentúry sú 
ustanovené v rozhodnutí 3/2014 riadiacej rady agentúry Frontex, rozhodnutie bolo prijaté v súlade 
s článkom 18 nariadenia (ES) č. 1049/2001. 
 
Agentúra Frontex dostáva žiadosti o dokumenty prostredníctvom buď kontaktného formulára na 
webovej stránke agentúry Frontex, alebo priamo e-mailovej adresy agentúry Frontex alebo poštovej 
schránky „PAD“. Všetky žiadosti vybavuje oddelenie právnych vecí (LAU), ktoré najskôr zabezpečí, aby 
všetky žiadosti boli zaregistrované a ich príjem bol potvrdený. Oddelenie právnych vecí potom zahrnie 
subjekty agentúry Frontex zodpovedné za prípravu požadovaných dokumentov. Tieto subjekty 
vyhľadajú požadovaný(-é) dokument(-y) a rozhodnú o plnom prístupe, čiastočnom prístupe alebo 
odmietnutí. 
 
Oddelenie LAU kontroluje platnosť odôvodnení poskytnutých pre prípadný čiastočný prístup alebo 
odmietnutie zo strany týchto subjektov. Odôvodnenia sú založené na výnimkách ustanovených 
v článku 4 nariadenia (ES) č. 1049/2001. Zatiaľ čo zodpovedné orgány rozhodujú o tom, čo má byť 
zverejnené alebo sprístupnené počas počiatočnej žiadosti, oddelenie LAU je zodpovedné za 
preskúmanie opakovanej žiadosti. 
 
Prístup k dokumentom agentúry Frontex v roku 2015 
V roku 2015 agentúra Frontex dostala 60 žiadostí (54 počiatočných a 6 opakovaných) o prístup 
k dokumentom na základe nariadenia (ES) č. 1049/2001. 
 
Žiadosti sa najčastejšie týkali operačných plánov a hodnotiacich správ agentúry Frontex, ako aj hlásení 
vážnych incidentov a údajov o neoprávnenom prekročení hraníc. Ďalšie žiadosti sa týkali štandardných 
operačných postupov, rámcových dohôd o partnerstve, e-mailovej korešpondencie medzi agentúrou 
Frontex a externými zainteresovanými stranami, kódexu správania, debrífingových pohovorov, 
pracovných dohôd s tretími krajinami a pracovného programu agentúry Frontex. 
 
Profil žiadateľov bol rôzny, pričom takmer 50 % tvorili osoby z akademického prostredia (študenti, 
výskumní pracovníci, profesori). Zvyšok tvorili väčšinou novinári a značný počet žiadateľov neuviedlo 
svoju funkciu a obrátili sa na agentúru Frontex prostredníctvom webovej stránky AsktheEU. 
 
V roku 2015 agentúra Frontex začala s preskúmavaním svojich interných pravidiel na vykonávanie 
nariadenia Rady (ES) č. 1049/2001 s úmyslom, aby nové rozhodnutie riadiacej rady bolo prijaté v roku 
2016 s cieľom zjednodušiť interné administratívne postupy v záujme zvýšenia transparentnosti 
a efektívnejšieho poskytovania prístupu k dokumentom. 
 
Napokon, v roku 2015 agentúra Frontex zaznamenala zvýšenie počtu žiadostí o prístup verejnosti 
k dokumentom, v porovnaní s predchádzajúcim rokom jej bol doručený takmer dvojnásobný počet 
žiadostí. Väčšina žiadostí navyše obsahovala niekoľko ďalších čiastkových žiadostí, čo často 
predstavovalo žiadosť o veľmi veľké množstvo dokumentov. 



   
  

Štatistika týkajúca sa uplatňovania nariadenia (ES) č. 1049/2001 v roku 2015 
 
Žiadosti spolu 60 
Počiatočné žiadosti 54 
Povolený úplný prístup  12 
Čiastočný prístup 32 
Prístup zamietnutý  6 
Prebieha  1 
Neposkytnutá odpoveď 1 - Žiadateľ stiahol svoju žiadosť 
Nespracované aplikácie  2 - Žiadatelia nepreukázali občianstvo EÚ /pobyt 

v EÚ, čo je nevyhnutným predpokladom pre 
práva príjemcov na prístup k dokumentom. 
Agentúra Frontex si ponecháva priestor na 
vlastné uváženie o tom, či udelí alebo neudelí 
prístup k dokumentom štátnym príslušníkom 
tretích krajín. 

Ďalšie informácie: 
Zo šiestich zamietnutí dve boli založené na skutočnosti, že agentúra Frontex nevlastnila požadované 
dokumenty. 
Úplný prístup zahŕňa prípady, keď žiadateľom bolo odporučené obrátiť sa na webovú stránku agentúry 
Frontex. 

 

 

Opakované žiadosti: 6 
Povolený úplný prístup  0 
Čiastočný prístup 3 
Prístup zamietnutý  1 
Prebieha  2 

 
 
Dôvod zamietnutia  
Článok 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1049/2001 
Ochrana verejného záujmu týkajúceho sa verejnej bezpečnosti Spoločenstva alebo členského 
štátu  

4 

Článok 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1049/2001 
Ochrana verejného záujmu týkajúceho sa medzinárodných vzťahov Spoločenstva alebo členského 
štátu 

1 

Žiadny dokument nie je k dispozícii  2 
 
 
Čiastočný prístup (s vymazanými obmedzených častí textu) bol založený na: 
článku 4 ods. 1 písm. a) 
Ochrana verejného záujmu, pokiaľ ide o verejnú bezpečnosť Spoločenstva alebo členského štátu  
článku 4 ods. 1 písm. b) 
Ochrana súkromia alebo bezúhonnosti jednotlivca, predovšetkým v súlade s právnymi predpismi 
Spoločenstva týkajúcimi sa ochrany osobných údajov. 

 



   
  

Rozpočtové prostriedky na rok 2015 

 



   
  

Rozdelenie zamestnancov podľa oddelení k 31. decembru 2015 

Sekcia Oddelenie 
2011 2012 2013 2014 2015 

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

ADM 

Administratívna kancelária -  - - - - - - - - - - - 0 3 0 

Ľudské zdroje a služby 26 11 0 28 10 0 26 12 1 28 12 0 28 16 0 

Financie a verejné obstarávanie 7 10 0 5 11 0 6 11 0 7 12 0 5 13 0 

ICT 6 17 0 6 16 0 6 17 0 6 18 0 6 18 0 

Právne veci 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 3 2 

OPD  

Kancelária sekcie operácií -  - - - - - - - - - - - 1 2 0 

Oddelenie spoločných operácií 11 23 35 11 23 34 11 25 30 11 27 30 10 28 33 

Situačné centrum agentúry Frontex 9 11 4 8 11 7 8 10 6 8 12 7 7 9 8 

Analýza rizík 8 17 18 8 17 21 7 15 19 8 18 19 7 17 18 

CBD 

Kancelárie sekcie budovania kapacít  - - - - - - - - - - - - 1 1 - 

Odborná príprava 3 9 7 3 8 7 3 9 7 3 8 7 3 9 7 

Združené zdroje 1 5 5 1 5 4 1 5 5 1 5 5 1 5 5 

Výskum a vývoj 1 12 1 1 11 2 1 11 1 1 11 2 1 11 2 

  Interný audit / manažment kvality 3 2 0 3 2 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 

  Riaditeľstvo 3 7 2 3 6 2 2 7 1 3 8 0 3 2 3 

  Podpora vedenia 6 14 5 6 15 5 8 16 5 11 15 6 4 11 3 

  Spolu 85 141 78 84 137 83 82 142 76 89* 149* 77* 79 149 81 

 
CA = zmluvný zamestnanec; 

SNE – vyslaný národný expert 

TA - dočasný zamestnanec 

  



   
  

Rozdelenie dočasných zamestnancov k 31. decembru 2015 

Funkčná skupina a platová 
trieda 

2014 2015 

Schválené v rámci rozpočtu EÚ Obsadené k 31. 12. 2014 Schválené v rámci rozpočtu EÚ Obsadené k 31. 12. 2015 

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 - 0 

AD 14 - 1 - 2 - 1 - 1 

AD 13 - 4 - 4 - 4 - 4 

AD 12 - 11 - 12 - 11 - 8 

AD 11 - 8 - 6 - 8 - 8 

AD 10 - 6 - 6 - 6 - 7 

AD 9 - 8 - 17 - 8 - 2 

AD 8 - 43 - 31 - 55 - 46 

AD 7 - 8 - 13 - 29 - 9 

AD 6 - 6 - 3 - 21 - 7 

AD 5 - 2 - 1 - 13 - 3 

AD spolu - 98 - 95 - 157 - 95 

AST 11 - - - - -  - - 0 

AST 10 - - - - -  - - 0 

AST 9 - - - - -  - - 0 

AST 8 - 5 - 8  - 5 - 4 

AST 7 - 11 - 11  - 11 - 10 

AST 6 - 14 - 14  - 12 - 11 

AST 5 - 17 - 14  - 20 - 20 

AST 4 - 4 - 3  - 14 - 5 

AST 3 - 4 - 4  - 5 - 4 

AST 2 - - - -  -  - - 0 

AST 1 - - - -  -  - - 0 

AST spolu   55 - 54   70 - 54 

SPOLU   153 - 149   227 - 149 

 


