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Glosár 

ABC automatizovaná hraničná kontrola 

AFIC spravodajská služba Afrika – Frontex 

CCC spoločný základný študijný program 

CSDP spoločná bezpečnostná a obranná politika (SBOP) 

CIRAM model spoločnej integrovanej analýzy rizík 

CRO spoločná návratová operácia 

DG generálne riaditeľstvo (GR) 

EASO Európsky podporný úrad pre azyl 

ECRet Európske centrum pre návraty 

ED4BG Európsky deň pohraničnej stráže 

EFCA Európska agentúra pre kontrolu rybárstva 

EFS Zlúčené služby Eurosuru 

Empact Európska multidisciplinárna platforma proti hrozbám trestnej činnosti 

EMSA Európska námorná bezpečnostná agentúra 

ETIAS Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia 

EUBAM pomocná hraničná misia Európskej únie  

Eunavfor MED vojenská operácia Európskej únie v južnej časti centrálneho Stredozemia 

Europol Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva 

Eurosur Európsky systém hraničného dozoru 

FAR aplikácia Frontex pre návraty 

FLO styčný dôstojník agentúry Frontex 

FRE eskortná skupina pre nútený návrat 

FRM členovia monitorovacej skupiny pre nútený návrat 

FRO pracovník pre základné práva 

HR ľudské zdroje (ĽZ) 

IAS útvar pre vnútorný audit 

ICC medzinárodné koordinačné stredisko 

ICF rámec vnútornej kontroly 

ICS štandard vnútornej kontroly 

ICT informačné a komunikačné technológie (IKT) 

IPA nástroj predvstupovej pomoci 

IT informačné technológie 

JAD spoločný akčný deň 

SVV spravodlivosť a vnútorné veci (SVV) 

SO spoločná operácia 

JORA aplikácia na podávanie správ v rámci spoločných operácií 

JRO spoločná návratová operácia 

LAU právne oddelenie 

MAS viacúčelový vzdušný dozor 

OSINT informácie z otvorených zdrojov  

RAU RAU 

REX cvičenie rýchleho zásahu 

SAC krajina pridružená k Schengenskému dohovoru 

TCN štátny príslušník tretej krajiny 

TRU oddelenie odbornej prípravy 
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ÚVOD 
V článku 68 ods. 3 písm. d) nariadenia o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži(1) je ustanovené, že výkonný riaditeľ 
pripraví výročnú správu o činnosti v súvislosti s činnosťami agentúry a predloží ju riadiacej rade. V článku 62 ods. 2 
písm. i) nariadenia o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži sa uvádza, že riadiaca rada prijíma výročnú správu 
o činnosti agentúry za predchádzajúci rok, ktorú najneskôr do 1. júla postúpi Európskemu parlamentu a Rade 
Európskej únie, Európskej komisii a Európskemu dvoru audítorov. 

Na účely usmernenia čitateľa a prijímateľov informácií bola správa rozdelená do troch hlavných častí, z ktorých prvé 
dve tvoria výročnú správu o činnosti za rok 2017. 
 

Prvá časť (1. Vývoj situácie a 2. Strategické oblasti činnosti) výročnej správy o činnosti obsahujú komplexné 
a zrozumiteľné informácie o práci agentúry Frontex. Vysvetľuje sa v nej: 

situácia na vonkajších hraniciach v priebehu roku 2017, 
pokrok dosiahnutý na politickej úrovni a na úrovni agentúry, 
nový a posilnený mandát agentúry a 
hlavné činnosti v každej zo strategických oblastí činnosti v priebehu roku 2017. 

 
Uvádzajú sa v nej tiež informácie o: 

• spolupráci s tretími krajinami 

• spôsobe, akým základné práva podporujú koordinované činnosti agentúry Frontex a 

• oblasti prístupu verejnosti k dokumentom. 
 
Ako sa uvádza v článku 26 a článku 28 ods. 8 nariadenia o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, hlavné činnosti 
v každej zo strategických akčných oblastí poskytujú tiež porovnávaciu analýzu výsledkov hodnotení základných 
operačných činností na účely zvýšenia kvality, koherencie a účinnosti budúcich činností. 
 
Ako sa uvádza v článku 47 nariadenia o rozpočtových pravidlách agentúry Frontex(2) povoľujúci úradník predkladá 
riadiacej rade správu o plnení svojich povinností vo forme výročnej správy o činnosti a predloží ju na posúdenie. 
Najneskôr do 1. júla každého roku riadiaca rada zašle správu spolu s jej posúdením Európskemu parlamentu a Rade 
Európskej únie, Európskej komisii a Európskemu dvoru audítorov. 
 

I. Druhá časť (3. Hlavné výsledky a pokrok v plnení všeobecných a špecifických cieľov, 4. Rozpočtové a finančné 
hospodárenie a 5. Riadenie a vnútorná kontrola) dokumentu predstavuje hlavný nástroj zodpovednosti 
vedenia a tvorí základ, na ktorom výkonný riaditeľ ako povoľujúci úradník prijíma svoju zodpovednosť za: 

 
• riadenie ľudských a finančných zdrojov na základe všeobecných a špecifických cieľov stanovených 

v pracovnom programe, 

• efektívnosť a účinnosť systémov vnútornej kontroly vrátane celkového hodnotenia nákladov a prínosov 
kontrol, 

• účtovnú závierku a správu o rozpočtovom a finančnom hospodárení a 

• informácie o výsledkoch operácií oproti stanoveným cieľom a súvisiacim rizikám. 
  

                                                      

(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 zo 14. septembra 2016 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, 
ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES (Ú. v. EÚ L 251, 16.9. 
2016, s. 1). 

(2) Rozhodnutie riadiacej rady č. 1/2014 z 8. januára 2014. 
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Vyhlásenie o poslaní 

Nariadenie o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži nadobudlo účinnosť 6. októbra 2016. V dôsledku rozšíreného 
a posilneného mandátu bolo potrebné zrevidovať poslanie, víziu a hodnoty, ktoré agentúra uplatňuje. Proces 
prepracovania vyhlásenia o poslaní však trval až do konca roka 2017. Pri prijímaní programového dokumentu na 
obdobie rokov 2018 – 2021 riadiaca rada prijala tiež revidované poslanie, víziu a hodnoty agentúry. Vyhlásenia uvedené 
ďalej zodpovedajú právnemu rámcu s nevyhnutnými zmenami strategických a koncepčných prvkov nového mandátu, 
sú však založené na vyhlásení poslania, ktoré sa uplatňovalo do konca roku 2017. 

Poslanie Frontex podporuje, koordinuje a rozvíja 
riadenie európskych hraníc v súlade so 
zmluvami vrátane Charty základných práv 
EÚ, ako aj inými medzinárodnými záväzkami. 
 
Frontex podporuje členské štáty3 s cieľom 
dosiahnuť účinnú, vysokú a jednotnú úroveň 
v súlade s príslušným acquis EÚ a najmä 
Kódexom schengenských hraníc. 
 
Frontex koordinuje operačné opatrenia 
a opatrenia EÚ s cieľom spoločne reagovať 
na mimoriadne situácie na vonkajších 
hraniciach. 
 
Frontex rozvíja kapacity na úrovni členských 
štátov a 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. 

Spolu s členskými štátmi zabezpečujeme 
bezpečné a dobre fungujúce vonkajšie 
hranice, ktoré zaisťujú bezpečnosť. 

Vízia Frontex je dôveryhodnou agentúrou pre 
riadenie európskych hraníc, ktorá slúži na 
posilnenie európskeho priestoru slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti. 
 
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 krajinami, ktoré nie sú členmi 
EÚ, a s tretími krajinami. 
 
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 kapacity 
a spôsobilosti členských štátov zamerané na 
rozvoj a fungovanie európskeho systému 
pohraničnej stráže. 
 
Profesionálni zamestnanci a súbor 
operačných a administratívnych kapacít 

Európsky priestor slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti. 

                                                      

(3) Pojem „členský štát“ v tomto dokumente zahŕňa členské štáty Európskej únie a krajiny pridružené k Schengenskému dohovoru. 
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umožňujú agentúre Frontex poskytovať 
pridanú hodnotu Európskej únii. 
 
Agentúra Frontex je prednostným 
poskytovateľom operačnej podpory 
a odborných poznatkov o riadení hraníc pre 
členské štáty, Európsku komisiu a iné orgány 
EÚ. 

Hodnoty V rámci zameranom na tímovú prácu, ktorý 
umožňuje otvorená komunikácia, 
zamestnanci agentúry Frontex spoločne 
uznávajú a ctia si hodnoty organizácie. Svoje 
aktivity preto vykonávajú vysoko 
profesionálnym spôsobom. 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. 
 

Sme profesionáli 
Máme vedomosti, zručnosti a kompetencie 
potrebné na efektívne plnenie nášho poslania 
s vysokými etickými normami a neustále sa 
usilujeme o excelentnosť s cieľom zlepšovať 
našu výkonnosť. 
 
Sme ohľaduplní 
Vážime si ľudí, inštitúcie a ich úlohy 
a preukazujeme im rešpekt tým, že sa k nim 
správame ako k hodnotným a dôležitým 
partnerom. 
 
Usilujeme sa o spoluprácu 
Spolu s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi 
členských štátov a za účasti ďalších 
zainteresovaných strán spoločne riadime 
vonkajšie hranice EÚ a usilujeme sa 
o spoluprácu s krajinami, ktoré nie sú členmi 
EÚ. 
Spoločnými silami rozvíjame spoluprácu 
v rámci organizácie, ako aj s externými 
zainteresovanými stranami s cieľom dosiahnuť 
spoločné ciele a zámery. 
 
Sme zodpovední 
Poverení sme niesť spoločnú zodpovednosť 
za vykonávanie európskeho integrovaného 
riadenia hraníc. 
Sme dôveryhodní pri plnení našich povinností 
v rámci našej práce, jej včasného a kvalitného 
vykonávania. 
 
Staráme sa 
Ako európski verejní zástupcovia slúžime 
záujmom občanov, pretože nám záleží na 
ľuďoch a veríme v európske hodnoty. 
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1. VÝVOJ SITUÁCIE 

1.1. Situácia na vonkajších hraniciach v roku 2017 
V roku 2017 podľa správ členských štátov pokračoval pokles počtu odhalených nelegálnych prekročení hraníc pozdĺž 
vonkajších hraníc EÚ, v priebehu roka bolo zaznamenaných 204 719 odhalených prípadov. V porovnaní s rokom 2016, 
keď bolo odhalených 511 047 prípadov, čo je pokles o 60 % (a 89 % pokles v porovnaní s 1,8 milióna odhalených 
prípadov počas migračnej krízy v roku 2015). 

Tento pokles bol spojený najmä s výrazným poklesom počtu odhalení na východnej stredozemnej trase (a následne 
na západobalkánskej trase) a na trase cez centrálne Stredozemie. Výrazný nárast počtu odhalení na trase cez západné 
Stredozemie, vplyvy vysídľovania na ostatných trasách, ako aj celkový počet odhalených prípadov, ktorý je ešte stále 
vyšší ako ktorýkoľvek celkový počet zaznamenaný v nedávnej histórii pred rokom 2014, dovedna naznačujú, že tlak na 
vonkajšie hranice EÚ zostáva vysoký. 

Náhla zmena trendu, čo sa týka počtu neregulárnych migrantov odhalených na centrálnej stredozemnej trase v júli 
2017, predstavuje nepochybne najvýznamnejší posun na vonkajších hraniciach EÚ od uplatňovania vyhlásenia EÚ 
a Turecka. 

Počty v prvej polovici roku 2017 boli zhruba podobné tým, ktoré sa uvádzali v roku 2016, ale na zvýšenej úrovni, ale 
v júli, najmä v dôsledku vnútorného vývoja v Líbyi, tieto počty náhle klesli na menej ako polovicu úrovne v júni. Ešte 
výraznejší relatívny pokles, takmer až o tretinu tejto úrovne, bol zaznamenaný v auguste a počas zvyšku roka sa počty 
držali na oveľa nižšej úrovni. Nezávisle od poklesu odchodov z Líbye v treťom a štvrtom štvrťroku viac člnov úspešne 
vyrazilo z pobrežia Alžírska a Tuniska. Migračný tlak na vonkajšej hranici EÚ s Tureckom v roku 2017 zostal približne 
na takej úrovni ako v mesiacoch po začatí uplatňovania vyhlásenia EÚ a Turecka. 

Počet migrantov odhalených na trase cez západné Stredozemie sa v roku 2017 zvýšil na novú najvyššiu úroveň – viac 
než dvojnásobok minuloročného rekordu. Zatiaľ čo z veľkej časti prvej polovice roka boli počty na rovnakej úrovni ako 
počty uvádzané v posledných mesiacoch roku 2016, v júni 2017 dosiahol tok migrantov novú úroveň. Domáce problémy 
v Maroku, hlavnej tranzitnej krajine pre migrantov smerujúcich do Španielska, vytvorili priestor pre ďalšie odchody 
najmä zo západného pobrežia Maroka, ktoré od druhého štvrťroka v tomto roku viedli k využívaniu vysokokapacitných 
člnov schopných prepravovať veľký počet migrantov. 

V dôsledku zmien migračných trás sa relatívny podiel Afričanov v porovnaní s rokom 2016 zvýšil v dôsledku rýchlo 
rastúceho počtu migrantov z krajín Maghrebu (najmä Maročanov, Alžírčanov a Tunisanov) v druhej polovici roka. Na 
základe toho Afričania zodpovedali za takmer dve tretiny neregulárnych migrantov prichádzajúcich ku brehom EÚ. 

Regionálne rozdiely sú však značné, keďže došlo k oveľa väčšiemu poklesu počtu Afričanov z východnej Afriky, ako by 
vyplývalo z relatívneho poklesu počtu vplyvom obmedzení v dôsledku vývoja v Líbyi: počet Eritrejčanov, Somálcov 
a Etiópčanov napríklad klesol približne na štvrtinu ich počtu v roku 2016. 

V roku 2017 členské štáty oznámili celkove 6 700 osôb z tretích krajín, ktoré sa na hraničných priechodoch na vstupe 
do EÚ/schengenského priestoru prezentovali s falošnými dokladmi. Na rozdiel od klesajúceho trendu zaznamenaného 
na vonkajších hraniciach EÚ sa počet prípadov odhalenia falošných dokladov pri sekundárnych pohyboch v rámci 
EÚ/schengenského priestoru zvýšil o viac než 10 % a dosiahol jednu z najvyšších úrovní od roku 2013. 

Členské štáty uviedli pokles nelegálnych pobytov od roku 2016 do roku 2017, druhý rok po sebe, keď bol zaznamenaný 
rekordný pokles počtu osôb s nelegálnym pobytom. Tento trend bol odrazom poklesu počtu nelegálnych prekročení 
hraníc na vonkajších hraniciach EÚ. 

Napriek stabilnému počtu rozhodnutí o návrate v roku 2017 členské štáty sa ďalej usilovali o účinný návrat osôb, 
ktorých žiadosti o azyl boli zamietnuté a ktorým nebolo priznané postavenie osoby s doplnkovou ochranou. 

V priebehu roka 2017 počet migrantov vrátených najmä do Afriky a Ázie ďalej klesal. Návraty do západnej Afriky 
naďalej vykazujú najnižší pomer medzi účinnými návratmi a rozhodnutiami o návrate. Medzičasom agentúra poskytuje 
členským štátom zvýšenú podporu pri organizovaní návratových operácií, pričom v roku 2017 sa vrátilo viac než 14 000 
osôb, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje zvýšenie o 32 %. 

1.2. Vývoj situácie na politickej úrovni 
Rok 2017 bol dôležitým rokom z hľadiska vývoja politiky a právnych predpisov EÚ v oblasti slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti. Ochrana vonkajších hraníc EÚ aj prostredníctvom európskej pohraničnej a pobrežnej stráže je 
kľúčovým pilierom migračnej agendy EÚ a rok 2017 bol prvým úplným rokom uplatňovania nariadenia o európskej 
pohraničnej a pobrežnej stráži. Európska komisia v pravidelných intervaloch v priebehu roka 2017 uverejňovala 
oznámenia o sfunkčňovaní európskej pohraničnej a pobrežnej stráže s cieľom poskytnúť informácie o dosiahnutom 
pokroku. Oznámenia boli zamerané na významný pokrok dosiahnutý v súvislosti so stanovenými prioritami 
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uplatňovania, konkrétne: 

1. zavedenie povinného združovania zdrojov s cieľom zvýšiť schopnosť rýchlej reakcie agentúry; 

2. vykonávanie preventívnych posúdení zraniteľnosti na základe spoločnej metodiky; 

3. zvýšenie podpory pre návratové činnosti, 

4. zriadenie mechanizmu podávania sťažností a 

5. vytvorenie podmienok pre lepšiu operačnú spoluprácu s prioritnými tretími krajinami vyhotovením vzorovej 
dohody o štatúte na účely využívania operačných činností agentúry v týchto krajinách. 

Vývoj politík v roku 2017 bol tiež vo veľkej miere zameraný na hľadanie odpovedí na situáciu na vonkajších hraniciach 
EÚ, najmä so zameraním na hlavné toky prichádzajúce do Talianska v prvej polovici roku 2017. Toto viedlo 
k oznámeniu Komisie „Migrácia na trase cez centrálne Stredozemie. Riadenie tokov, záchrana životov“, po ktorom 
nasledovalo prijatie Maltského vyhlásenia Európskou radou. V tomto vyhlásení je stanovený politický program budúcej 
práce s dôrazom na vonkajšie aspekty migrácie. Vo vyhlásení bola zdôraznená potreba zaviesť opatrenia zamerané na 
rozloženie obchodného modelu prevádzačov a zintenzívnenie spolupráce so susednými africkými a subsaharskými 
krajinami. Popri tom pokračovala práca na trase cez východné Stredozemie s cieľom zabezpečiť nepretržité a úplné 
uplatňovanie vyhlásenia EÚ a Turecka. 

Okrem toho v tomto roku sa pokračovalo v ďalšom uplatňovaní rámca pre partnerstvo v oblasti migrácie. Zámerom 
bolo zabezpečiť užšiu spoluprácu s kľúčovými krajinami v Afrike s cieľom bojovať proti obchodníkom s ľuďmi a riešiť 
migračné toky cez centrálne Stredozemie s osobitným dôrazom na spoluprácu s Líbyou. Trustový fond EÚ podporil 
politické priority, zmobilizoval približne 1,9 mld. EUR na 118 projektov v jednom roku na riešenie základných príčin 
migrácie a podporu lepšieho riadenia migrácie v krajinách pôvodu a tranzitu. 

Pokiaľ ide o Schengen, v roku 2017 Európska komisia navrhla zmeniť pravidlá Kódexu schengenských hraníc platné 
pre dočasné obnovenie kontroly vnútorných hraníc. Návrh by členským štátom umožnil predĺžiť maximálnu lehotu 
na dočasné obnovenie kontroly hraníc a nový osobitný postup v prípadoch, v ktorých pretrváva rovnaká závažná hrozba 
pre verejný poriadok alebo vnútornú bezpečnosť dlhšie obdobie ako 1 rok. Návrh Komisie bol uverejnený spolu 
s odporúčaním, aby členské štáty, ktoré dočasne zavádzajú kontroly na vnútorných hraniciach, zabezpečili konzultácie 
so susednými členskými štátmi v dostatočnom predstihu a aby udržiavali úzku a stálu spoluprácu v súvislosti s vplyvom 
a potrebou opatrení. Členské štáty boli tiež upozornené na možnosti uvedené v odporúčaní Komisie z 12. mája 2017 
o používaní policajných kontrol ako alternatív k opätovnému zavedeniu kontrol na vnútorných hraniciach. 

Ďalším kľúčovým prvkom migračnej agendy EÚ je zvýšenie miery návratov a v marci 2017 Komisia uverejnila svoj 
obnovený akčný plán v oblasti návratu určený členským štátom a inštitúciám a agentúram EÚ. Podporila sa aj práca 
zameraná na zrýchlenie konaní o azyle a o neprípustnosti, na posilnenie výmeny informácií o návrate, ako aj na 
posilnenie opatrení na podnecovanie návratov. Oznámenie sa spájalo s odporúčaním zameraným výlučne na členské 
štáty, aby poskytli usmernenie k tomu, ako by sa ustanovenia smernice o návrate mohli využiť na zvýšenie účinných 
návratov. Cieľom Európskej komisie bolo tiež zlepšiť dohody o readmisii s tretími krajinami a poskytnúť členským 
štátom dodatočné finančné prostriedky na návratové činnosti. 

Interoperabilita a informačné systémy 

Zabezpečenie väčšej interoperability rozsiahlych informačných systémov EÚ predstavovalo dôležitú oblasť práce 
v roku 2017. Celkovým cieľom bolo získať chýbajúce informácie, umožniť lepšie spoločné využívanie údajov 
a zabezpečiť, aby koncoví používatelia – najmä príslušníci pohraničnej stráže, príslušníci orgánov presadzovania práva, 
imigrační úradníci a justičné orgány – mali rýchly, bezproblémový, systematický a kontrolovaný prístup k potrebným 
informáciám. 

Európska komisia konkrétne a na základe diskusií v expertnej skupine na vysokej úrovni pre informačné systémy 
a interoperabilitu predložila dva návrhy týkajúce sa interoperability medzi informačnými systémami EÚ (vrátane 
Schengenského informačného systému, vízového informačného systému, európskeho systému pre cestovné informácie 
a povolenia (ETIAS), systému vstup/výstup a Eurodac (databáza odtlačkov prstov EÚ o azyle)). Na dosiahnutie jej cieľov 
sa v textoch navrhovalo zriadenie štyroch komponentov interoperability: európsky portál na vyhľadávanie, spoločná 
služba biometrickej identifikácie, spoločná databáza údajov o totožnosti a detektor viacnásobných totožností. Okrem 
toho by sa na základe návrhov zriadilo centrálne úložisko na účely štatistiky a podávania správ s cieľom zabezpečiť 
účinnejšie využívanie štatistických údajov systémov na politické a prevádzkové účely a na účely kvality údajov. 

Rokovania pokračovali aj v priebehu roku 2017 o viacerých nových alebo revidovaných rozsiahlych informačných 
systémoch. Týkalo sa to aj systému ETIAS, v ktorom sa sledujú návštevníci z krajín, ktoré nepotrebujú víza na vstup 
do schengenského priestoru. Systém ETIAS by po zavedení vykonával predbežnú kontrolu cestujúcich s cieľom zistiť, 
či by ich cesta a pobyt v EÚ mohli predstavovať riziko neregulárnej migrácie alebo ohrozenia bezpečnosti alebo 
verejného zdravia. V návrhu Komisie sa plánovalo aj vytvorenie centrálnej jednotky ETIAS s prevádzkou 24 hodín 
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denne v rámci agentúry Frontex na zabezpečenie overovania žiadostí o cestovanie a stanovenie rizikových 
ukazovateľov v prípade pravidiel ETIAS pre preverovanie. 

V priebehu roku 2017 pokračovali diskusie o revízii Schengenského informačného systému s cieľom posilniť schopnosti 
systému bojovať proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti, zlepšiť riadenie hraníc a migráciu a zabezpečiť 
účinnú výmenu informácií medzi členskými štátmi. Pokročilo sa aj v rokovaniach o revízii systému Eurodac s cieľom 
uľahčiť návraty a pomôcť v boji proti neregulárnej migrácii. Obidve tieto navrhované posilnenia systému môžu tiež 
umožniť jednoduchšie využívanie zo strany nasadených príslušníkov pohraničnej stráže okrem iného v kontexte 
spoločných operácií agentúry Frontex. 

Zjavne v súvislosti s diskusiou o informačných systémoch bol v roku 2017 prijatý aj návrh, aby sa kontroly občanov EÚ 
povinne uskutočňovali s použitím všetkých príslušných databáz. To znamená, že kontroly všetkých štátnych 
príslušníkov tretích krajín a občanov EÚ sa stanú povinnými pri vstupe do EÚ aj výstupe z EÚ (výnimka z cielených 
kontrol na základe hodnotenia rizík, ktoré sa má vykonať a oznámiť agentúre Frontex vždy po šiestich mesiacoch). 

1.3. Nový mandát Európskej agentúry pre pohraničnú a 
pobrežnú stráž 

Revízia a stanovenie nového mandátu agentúry Frontex nepriniesli len rozšírené úlohy, ale aj zmenu uplatňovaného 
prístupu. Zatiaľ čo predtým riadenie hraníc bolo vo výhradnej zodpovednosti členských štátov, v novom nariadení sa 
teraz stanovuje spoločná zodpovednosť členských štátov a agentúry Frontex. Toto sa odráža aj v článkoch 3 a 4 
nariadenia o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži(4), v ktorom bola po prvýkrát predložená právne záväzná 
koncepcia európskeho integrovaného riadenia hraníc. Túto koncepciu musí na základe spoločnej zodpovednosti 
vykonávať Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž a vnútroštátne orgány zodpovedné za riadenie hraníc 
vrátane príslušníkov pobrežnej stráže, pokiaľ vykonáva operácie dohľadu nad námornou hranicou a všetky ostatné 
úlohy spojené s kontrolou hraníc. Zatiaľ čo si členské štáty vo svojom záujme aj v záujme všetkých členských 
zachovávajú prvoradú zodpovednosť za riadenie svojich vonkajších hraníc, Európska agentúra pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž podporí uplatnenie opatrení EÚ, ktoré súvisia s riadením vonkajších hraníc posilnením, hodnotením 
a koordinovaním činností členských štátov, ktoré tieto opatrenia vykonávajú. 

Okrem tejto novej koncepcie v rámci nového mandátu boli významne rozšírené aj úlohy a činnosti agentúry Frontex. 
Počet stálych zamestnancov agentúry Frontex sa viac než zdvojnásobí v nadchádzajúcich rokoch a agentúra bude môcť 
nakupovať vlastné vybavenie a nasadiť ho kedykoľvek v operáciách na hraniciach. Agentúra má k dispozícii rezervu 
rýchleho zásahu, ktorú tvorí minimálne 1 500 príslušníkov pohraničnej stráže a rezervu technického vybavenia, čo 
znamená, že by už nemal chýbať personál ani vybavenie na rýchle zásahy agentúry. 

Agentúra Frontex ako súčasť tejto európskej pohraničnej a pobrežnej stráže má zabezpečiť európske integrované 
riadenie hraníc na vonkajších hraniciach s cieľom účinne riadiť prekračovanie vonkajších hraníc a zároveň riešiť 
migračné výzvy a potenciálne hrozby na týchto hraniciach a prispievať tým k riešeniu závažnej trestnej činnosti 
s cezhraničným rozmerom a predchádzaniu terorizmu. Hlavným cieľom je zabezpečiť, aby spoľahlivé a dobre 
fungujúce vonkajšie hranice zaručovali voľný pohyb osôb v rámci európskeho priestoru slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti. Tieto činnosti sú vždy založené na dodržiavaní základných práv. 

Agentúra pripraví všeobecnú a prispôsobenú analýzu rizík založenú na modeli spoločnej integrovanej analýzy rizík 
(CIRAM), ktorú bude uplatňovať samotná agentúra, ako aj členské štáty. Na základe informácií, ktoré poskytli členské 
štáty, agentúra Frontex poskytuje praktické informácie týkajúce sa všetkých aspektov európskeho integrovaného 
riadenia hraníc, najmä kontroly hraníc, návratu, neregulárneho sekundárneho pohybu štátnych príslušníkov tretích 
krajín v rámci EÚ, predchádzania cezhraničnej trestnej činnosti vrátane sprostredkovania neoprávneného prekročenia 
hraníc, obchodovania s ľuďmi, terorizmu a hrozieb hybridnej povahy, ako aj situácie v susedných tretích krajinách. 
Vďaka tomu možno prijať vhodné opatrenia alebo identifikovať hrozby a riešiť riziká tak, aby sa prispelo k zlepšeniu 
integrovaného riadenia vonkajších hraníc. 

Vzhľadom na svoje činnosti na vonkajších hraniciach agentúra Frontex prispieva k činnostiam presadzovania práva na 
účely predchádzania a odhaľovania závažnej trestnej činnosti s cezhraničným rozmerom, ako je prevádzanie 
migrantov, obchodovanie s ľuďmi, nedovolené obchodovanie s drogami a zbraňami a terorizmus. 

V duchu spoločnej zodpovednosti úlohou agentúry je tiež pravidelné sledovanie riadenia vonkajších hraníc. Agentúra 
zabezpečí riadne a účinné sledovanie nielen prostredníctvom analýzy rizík, výmeny informácií a európskeho systému 
hraničného dozoru (Eurosur), ale aj prostredníctvom prítomnosti odborníkov zo svojho vlastného personálu v členských 
štátoch. Agentúra je preto schopná nasadiť do členských štátov styčných dôstojníkov. 

                                                      

(4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 zo 14. septembra 2016 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, 
ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES (Ú. v. EÚ L 251, 16.9. 
2016, s. 1). 
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Agentúra Frontex na základe objektívnych kritérií vykonáva posúdenie zraniteľnosti s cieľom posúdiť kapacitu 
a pripravenosť členských štátov čeliť výzvam na svojich vonkajších hraniciach, a to vrátane posúdenia vybavenia, 
infraštruktúry, personálu, rozpočtových a finančných zdrojov členských štátov spolu s ich pohotovostnými plánmi na 
riešenie možných kríz na vonkajších hraniciach. Agentúra Frontex určí opatrenia, ktoré je potrebné prijať, a výkonný 
riaditeľ ich odporučí členským štátom. Členské štáty prijmú opatrenia na odstránenie všetkých nedostatkov, ktoré boli 
pri hodnoteniach zistené. 

Ak členský štát čelí neúmerným migračným výzvam v určitých oblastiach svojich vonkajších hraníc, ktoré sú 
charakterizované veľkým prílevom zmiešaných migračných tokov, tento členský štát by mal mať možnosť spoľahnúť 
sa na väčšie operačné a technické posily v problémových oblastiach v podobe podporných tímov pre riadenie migrácie 
zložených z odborníkov, ktorých z členských štátov nasadila agentúra Frontex a Európsky podporný úrad pre azyl 
(EASO), a z odborníkov z Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) alebo iných 
príslušných agentúr EÚ, ako aj odborníkov z personálu agentúry Frontex. 

Agentúra Frontex zintenzívnila tiež svoju pomoc členským štátom pri navracaní štátnych príslušníkov tretích krajín 
na základe politiky návratu Európskej únie a v súlade so smernicou 2008/115/ES(5). Konkrétne koordinuje 
a organizuje návratové operácie z jedného alebo viacerých členských štátov a organizuje a vykonáva návratové 
intervencie s cieľom posilniť návratový systém členských štátov, ktoré potrebujú rozsiahlejšiu technickú a operačnú 
pomoc pri plnení svojej povinnosti navracať štátnych príslušníkov tretích krajín v súlade s uvedenou smernicou. 

Agentúra Frontex uľahčuje a podporuje technickú a operačnú spoluprácu medzi členskými štátmi a tretími krajinami 
v rámci politiky vonkajších vzťahov EÚ, a to aj koordináciou operačnej spolupráce medzi členskými štátmi a tretími 
krajinami v oblasti riadenia vonkajších hraníc priamym zapojením orgánov tretích krajín do spoločných operácií, 
nasadením styčných dôstojníkov do tretích krajín, ako aj spoluprácou s orgánmi tretích krajín pri návrate, a to aj 
pokiaľ ide o získavanie cestovných dokladov. 

Agentúra Frontex vyvíja špecifické vzdelávacie nástroje (napr. v oblasti ochrany detí) a poskytuje odbornú prípravu 
vnútroštátnym inštruktorom pohraničnej stráže a doplnkové kurzy odbornej prípravy a semináre súvisiace s úlohami 
integrovaného riadenia hraníc určené aj pre úradníkov príslušných vnútroštátnych orgánov. Takéto kurzy odbornej 
prípravy slúžia na prípravu príslušníkov interoperabilnej pohraničnej stráže, aby boli pripravení na registrovanie 
v rôznych skupinách a mohli byť nasadení v spoločných operáciách. Takáto odborná príprava sa môže vykonávať aj 
v spolupráci s členskými štátmi a tretími krajinami na ich príslušných územiach. 

Agentúra Frontex monitoruje vývoj výskumu týkajúceho sa európskeho integrovaného riadenia hraníc a prispieva 
k nemu a poskytuje tieto informácie Európskemu parlamentu, Komisii a členským štátom. 

Agentúra Frontex vyvíja a prevádzkuje informačné systémy, ktoré uľahčujú výmenu informácií v súlade s právnymi 
predpismi EÚ o ochrane údajov. Týka sa to aj zlepšenia výmeny informácií a spolupráce s inými orgánmi, úradmi 
a agentúrami EÚ, ako napríklad Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) a Satelitné stredisko Európskej únie, 
s cieľom čo najlepšie využiť informácie, kapacity a systémy, ktoré sú už dostupné na úrovni EÚ. 

Agentúra Frontex podporuje spoluprácu medzi agentúrami, najmä v oblasti činností pobrežnej stráže, ale aj v oblasti 
colných úradov a spolupráce pri presadzovaní práva s cieľom úplne využiť výhody viacúčelových operácií ako 
dôležitého prvku integrovaného riadenia hraníc. 

Agentúra Frontex poskytuje Európskej komisii a členským štátom potrebnú technickú podporu a odborné znalosti pri 
riadení vonkajších hraníc a presadzuje solidaritu medzi členskými štátmi, najmä poskytovaním rýchlej a účinnej 
pomoci tým, ktoré čelia osobitným a neprimeraným výzvam. 

Agentúra Frontex naďalej udržiava a koordinuje rámec Eurosur a poskytuje nevyhnutnú pomoc pri rozvoji a prevádzke 
ďalších systémov na uľahčenie procesu kontroly hraníc (pri neustálom venovaní náležitej pozornosti interoperabilite 
a interkonektivite). 

Rozšírený mandát opísaný vyššie si vyžadoval rýchle a opakované prispôsobenie organizačnej štruktúry 
a uplatňovaných procesov činnosti. V júni 2017 riadiaca rada prijala novú organizačnú štruktúru a poverila výkonného 
riaditeľa, aby túto štruktúru zaviedol do polovice prvého štvrťroka roku 2018. 

  

                                                      

(5) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských 
štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (Ú. v. EÚ L 348, 
24.12.2008, s. 98). 
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2. STRATEGICKÉ OBLASTI ČINNOSTI 

2.1. Spoločné operácie a pilotné projekty na vonkajších 
hraniciach 

Zhrnutie 

Operácie agentúry Frontex v roku 2017 boli zamerané hlavne na oblasti východného a centrálneho Stredozemia, kde 
dochádzalo k najvýraznejšiemu migračnému tlaku. 

V roku 2017 sa počet príslušníkov v tímoch nasadených do operačných oblastí výrazne zvýšil, a to z 5 218 (vrátane 
návratových činností) v roku 2016 na 6 845 (a to bez zahrnutia návratových činností) v roku 2017. 

Počet osobodní strávených na operáciách sa zvýšil o 16 % (z 285 823 v roku 2016 na 337 943 v roku 2017) s podporou 
ďalších 711 koordinujúcich pracovníkov z hostiteľských krajín, ktorí k týmto činnostiam prispeli 48 243 osobodňami. 
Okrem toho sa počet nasadených členov posádky ťažkých zariadení zvýšil o 26 % (z 2 944 v roku 2016 na 3 713 v roku 
2017), čo predstavovalo o 28 % viac osobodní na operačné oblasti (129 372 v roku 2016 na 165 136 v roku 2017). 

V roku 2017 sa na účely dozoru uskutočnilo celkovo 65 424 hodín hliadkovania za použitia leteckých a námorných 
prostriedkov. Pozemné prostriedky (hliadkovacie vozidlá, vozidlá s termovíziou a ľahké zariadenia, ako napr. 
sledovacie kamery a detektory) boli nasadené na 302 658 operačných hodín. 

Rozpočet určený na činnosti oddelenia spoločných operácií bol vo výške 126 945 000 EUR, čo predstavuje takmer 45 % 
celkového rozpočtu agentúry na rok 2017 (280 560 000 EUR). V roku 2017 na spoločných operáciách pracovalo 
82 pracovníkov agentúry Frontex (okrem návratu). 

V roku 2017 došlo k sfunkčneniu nového mandátu, a preto sa v tomto roku uskutočnili významné zmeny a úpravy 
vykonávaných činností. Agentúra Frontex pokračovala zároveň v poskytovaní pomoci členským štátom a krajinám 
pridruženým k Schengenskému dohovoru (SAC) pri rozvíjaní ich vlastných kapacít a efektívnosti v oblasti kontroly 
hraníc prostredníctvom výmeny osvedčených postupov, rozširovania jej siete kontaktov v členských štátoch/SAC a aj 
v tretích krajinách, ako aj prostredníctvom učenia sa z príkladov. 

Európska spolupráca pri činnostiach pobrežnej stráže 

Úloha európskej spolupráce v námornej oblasti sa za posledné roky výrazne zvýšila, najmä vďaka úsiliu inštitúcií 
a agentúr EÚ. 

Ukončenie pilotného projektu „Zriadenie funkcie pobrežnej stráže EÚ“ z 2. júna 2017 a výsledky Európskej agentúry 
pre kontrolu rybárstva (EFCA), EMSA a agentúry Frontex vo všetkých jej aspektoch – výmena informácií, služby dozoru, 
budovanie kapacít a spoločné využívanie kapacít – preukázali obrovskú pridanú hodnotu viacúčelových operácií za 
účasti viacerých agentúr v rámci činností pobrežnej stráže na úrovni EÚ. V marci 2017 tieto tri agentúry podpísali 
tripartitnú pracovnú dohodu na zjednodušenie budúcej spolupráce pobrežnej stráže. Na účely realizácie dohody bol 
zriadený riadiaci výbor zložený z výkonných riaditeľov troch agentúr, ktorý sa po prvýkrát zišiel 22. júna 2017 v meste 
Vigo v Španielsku. 

Toto prvé stretnutie viedlo k prijatiu ročného strategického plánu na rok 2018 a prijaté bolo rozhodnutie zriadiť 
technické podvýbory, ktoré sa zaoberajú špecifickými oblasťami spolupráce a vytváraním podmienok pre konkrétnu 
tripartitnú spoluprácu, čo bude ďalším impulzom k rozvoju spolupráce EÚ v oblasti činností pobrežnej stráže a prispeje 
k integrovanému prístupu v rámci tohto rozvoja. V tejto súvislosti agentúra Frontex riadi technický podvýbor č. 3 
„Spoločné využívanie kapacít a právne otázky“ a zastupuje agentúru na stretnutí kontaktnej skupiny za účasti útvarov 
Európskej komisie (GR pre mobilitu a dopravu, GR pre námorné záležitosti a rybárstvo a GR pre migráciu a vnútorné 
záležitosti) a príslušných agentúr. 

V operačnej oblasti viacúčelové námorné činnosti koordinované agentúrou Frontex patria aj naďalej ku kľúčovým 
platformám pre vykonávanie opatrení súvisiacich s činnosťami pobrežnej stráže medzi agentúrami (napr. spoločné 
brífingy, výmena informácií o pozorovaní, spoločné využívanie prostriedkov). Treba poznamenať, že agentúra Frontex 
výrazne zvýšila svoju podporu iným agentúram pri poskytovaní služieb dozoru. 

Okrem uvedených činností sa spolu s agentúrami EFCA a EMSA realizovali dve viacúčelové multiagentúrne operačné 
činnosti spolu s viacúčelovými námornými cvičeniami v Čiernom mori, v oblastiach na mori, ktoré sú v zodpovednosti 
Rumunska a Bulharska. Na týchto činnostiach sa podieľali letecké a námorné prostriedky spolu s odborníkmi z agentúry 
EFCA a z rumunskej a bulharskej štátnej hraničnej polície a agentúr pre rybárstvo. 

Potrebné je zdôrazniť, že spolupráca súvisiaca s činnosťami pobrežnej stráže je jedným z nových prvkov mandátu 
agentúry Frontex a umožňuje agentúre pohnúť sa ďalej nad rámec migrácie a migračných tokov a smerom k zaisteniu 
bezpečnosti vonkajších hraníc EÚ vrátane rozhodujúceho boja proti cezhraničnej trestnej činnosti. 
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Agentúra koordinuje viacúčelové námorné činnosti, ktoré sa vzťahujú na konkrétne oblasti, najmä na Stredozemné 
more a Atlantický oceán, s cieľom pomôcť členským štátom EÚ pri vykonávaní činností pobrežnej stráže a boji proti 
cezhraničnej trestnej činnosti na mori. Okrem kontroly hraníc sa viacúčelové námorné činnosti vzťahujú aj na úlohy 
súvisiace s námornou bezpečnosťou, bezpečnosťou, pátraním a záchranou, kontrolou rybárstva, colnou kontrolou, 
všeobecným presadzovaním práva a ochranou životného prostredia. 

V roku 2017 agentúra v úzkej spolupráci s členskými štátmi dosiahla v námornej oblasti tieto výsledky: 

• 2 233 prípadov pátrania a záchrany bolo registrovaných, 

• 744 podozrivých prevádzačov bolo zadržaných, 

• 219 pašerákov bolo zadržaných, 

• 136 ton drog bolo zachytených, 

• 108 miliónov pašovaných cigariet bolo zachytených, 

• 17 prípadov znečistenia mora bolo zistených a oznámených, 

• vyše 1 000 formulárov rybárskych pozorovaní bolo predložených vnútroštátnymi orgánmi agentúre EFCA, 

• päť prípadov nezákonného rybolovu bolo oznámených. 

Rozšírenie činností agentúry Frontex s novým cyklom politík EÚ/Európskou 
multidisciplinárnou platformou proti hrozbám trestnej činnosti (2018 – 2021) 

Agentúra Frontex sa v rámci výhľadu cyklu politík EÚ na obdobie rokov 2014 – 2017 podieľala na štyroch z deviatich 
priorít Európskej multidisciplinárnej platformy proti hrozbám trestnej činnosti (Empact), účasťou na 31 operačných 
činnostiach sa spolupodieľala na na priorite týkajúcej na nelegálneho prisťahovalectva a podporovala boj proti 
podvodom v súvislosti so spotrebnou daňou, obchodovaniu so strelnými zbraňami a obchodovaniu s ľuďmi. 

V roku 2017 sa agentúra aktívne zapájala do navrhovania nových viacročných strategických plánov pre nový cyklus 
politík EÚ na obdobie rokov 2018 – 2021, ktorý schválil Stály výbor pre operačnú spoluprácu v oblasti vnútornej 
bezpečnosti. Prijaté bolo rozhodnutie pripraviť cestu pre nové priority, ako napr. organizovaná majetková trestná 
činnosť, trestné činy proti životnému prostrediu a podvod v oblasti dokladov. Agentúra Frontex sa zúčastnila aj na 
vypracovávaní operačných akčných plánov na rok 2018. 

Najdôležitejšie udalosti: Spoločná operácia Koordinačné miesta pozemná 2017 

1. Po prijatí uznesenia Rady Európskej únie o udelení bezvízového režimu s EÚ 11. mája 2017 ukrajinské orgány 
predložili Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž formálnu žiadosť o podporu pri kontrole nutných 
podmienok pre ukrajinských cestujúcich na ich vonkajších hraniciach s členskými štátmi EÚ. 

Následne a v reakcii na túto naliehavú potrebu sa v rámci spoločnej operácie (SO) Koordinačné miesta pozemná 
dočasne aktivovali koordinačné miesta Jagodin, Krakievec, Rava Ruska (Ukrajina/Poľsko), Užhorod 
(Ukrajina/Slovensko) Tysa, Lužanka (Ukrajina/Maďarsko) a Porubne (Ukrajina/Rumunsko) nasadením tímov EÚ, 
ktoré poskytovali odborné poradenstvo príslušníkom pohraničnej stráže počas kontrol pri vstupe/výstupe 
pod záštitou spoločnej operácie agentúry Frontex Koordinačné miesta pozemná 

Pokiaľ ide o výsledky operácií, agentúre Frontex bolo nahlásených 66 incidentov (44 odopretí vstupu a 22 osôb, 
ktoré prekročili dĺžku oprávneného pobytu). 

2. Portugalská jednotka psovodov nasadená 19. júla 2017 v rámci SO Koordinačné miesta pozemná 2017 našla 
12,5 kilogramov marihuany vo vnútri vozidla na výstupe z krajiny na hraničnom priechode Tabanovce (bývalá 
Juhoslovanská republika Macedónsko) na hranici so Srbskom. Následne 31. augusta 2017 rovnaká portugalská 
jednotka psovodov našla 16 kilogramov kanabisu v albánskom aute na hraničnom priechode Sukobin (Čierna 
Hora) na hranici s Albánskom. 

 

Najdôležitejšie udalosti: Spoločné operácie a pilotné projekty v roku 2017 

Agentúra Frontex testovala praktické vykonávanie činností pobrežnej stráže v priebehu cvičenia Coastex 
2017 

Agentúra Frontex v partnerstve s portugalským predsedníctvom Európskeho fóra činností pobrežnej stráže 
v roku 2017 prevzala vedúcu úlohu pri testovaní medziagentúrnej spolupráce v námornej oblasti. Portugalské 
orgány 23. až 26. mája usporiadali prvé cvičenie založené na operačných scenároch za účasti agentúry Frontex, 
dvoch námorných agentúr EÚ (EMSA a EFCA) a členských štátov. V rámci cvičenia, ktoré sa konalo na atlantickom 
polostrove Tróia, sa testovali činnosti pobrežnej stráže v plnom rozsahu: hraničná kontrola, námorná 
bezpečnosť, bezpečnosť, vyhľadávanie a záchrana, kontrola rybárstva, colná kontrola, všeobecné 
presadzovanie práva a ochrana životného prostredia. Spolupráca bola zorganizovaná v rámci portugalského 
predsedníctva Európskeho fóra činností pobrežnej stráže v roku 2017. 
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Tím agentúry Frontex zložený z rôznych oddelení, ktoré pomáhali pri cvičení Coastex 17, podporil portugalské 
námorníctvo, ktoré bolo priamo zodpovedné za operačnú realizáciu. 

Vďaka spoločnému úsiliu sa uskutočnilo cvičenie Coastex 17, ktoré bolo prvým multifunkčným multiagentúrnym 
operačným cvičením vrátane seminárov a aktivít naostro na mori určeným na testovanie a podporu spolupráce, 
spoločných aktivít a koordinácie medzi týmito tromi agentúrami a agentúrami členskými štátmi zapojenými do 
činností európskej pobrežnej stráže. 

Na tomto cvičení s finančnou spoluúčasťou agentúry Frontex, sa zúčastnilo 11 plavidiel a štyri lietadlá 
a vrtuľníky zo Španielska, Talianska a Portugalska, ako aj námorné prostriedky prenajaté agentúrou EMSA. 
Celkovo sa zúčastnilo 750 zamestnancov vrátane riadiaceho tímu siedmich nemeckých odborníkov a 90 
pozorovateľov nasadených orgánmi pohraničnej a pobrežnej stráže z viac než 20 členských štátov EÚ. 

Hlavnými cieľmi cvičenia Coastex17 bolo maximalizovať interoperabilitu medzi všetkými subjektmi zapojenými 
do činností pobrežnej stráže na základe identifikácie nedostatkov a komplementárností medzi agentúrami EÚ 
a vnútroštátnymi orgánmi a vyvodiť závery pre budúcu spoluprácu v tomto smere. 

Agentúra Frontex v spolupráci s portugalskými hostiteľskými organizáciami vypracovala 12 cvičení založených 
na scenároch z reálneho života zameraných na rôzne úlohy súvisiace s pobrežnou strážou a mandáty zapojených 
zainteresovaných strán. Cvičenia boli prispôsobené tak, aby predstavovali úplný rozsah kritických situácií, ku 
ktorým môže dôjsť na mori v kontexte viacúčelových operácií za účasti viacerých agentúr. 

Agentúra Frontex poskytla tiež organizačnú a operačnú podporu pri inštalácii spoločného centra v námornej 
základni Tróia a vykonávaní zlúčených služieb Eurosuru (EFS) počas činností na mori. Zriadenie spoločného 
situačného centra bolo založené na myšlienke poskytnúť všetkým zapojeným zainteresovaným stranám 
prostriedky na posúdenie rôznych kritických situácií, ktoré sa vyskytnú na mori, a pripraviť správnu reakciu 
v reálnom čase na všetky prípady simulované počas cvičenia. 

Napokon, cvičenie bolo dobrou príležitosťou pre všetkých účastníkov, aby mohli vyskúšať a posúdiť velenie, 
kontrolu, koordináciu a komunikáciu za účasti viacerých agentúr počas simulovaných multifunkčných operácií 
a pripraviť sa na budúce spoločné činnosti v reálnych situáciách. 

Vedenie zo strany agentúr Frontex troch spoločných akčných dní v rámci cyklu politík EÚ/Európskej 
multidisciplinárnej platformy proti hrozbám trestnej činnosti (OAP) v priebehu roku 2017 

Uskutočnili sa tri spoločné akčné dni pod vedením agentúry Frontex počas vykazovaného obdobia zamerané na 
viaceré trestné činy (JAD) a každý priniesol významné operačné výsledky. 

Akčné dni JAD Danube 2 sa konali od 19. do 30. júna 2017 pod spoločným vedením s Maďarskom a zapojené bolo 
aj Bulharsko, Chorvátsko, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko. Podporu poskytli aj Interpol a Europol. 
Dôraz sa kládol na neregulárnu migráciu a odcudzené vozidlá. Operačná oblasť sa týkala západného Balkánu 
a východných hraníc EÚ. Zatknutých bolo 7 prevádzačov, zadržaných bolo 546 neregulárnych migrantov, 
zaistených bolo 24 odcudzených vozidiel, 1 251 osobám bol zamietnutý vstup a odhalených bolo 15 falošných 
dokladov. 

Akčné dni JAD Aeolos sa konali pod spoločným vedením s Nemeckom od 5. do 14. septembra 2017. Zamerané 
boli konkrétne na identifikovanie účasti organizovaných kriminálnych skupín na neregulárnej migrácii 
na zúčastnených letiskách, ktorým sa podarilo aktivizovať počas tohto obdobia. Samotná činnosť sa 
uskutočňovala tiež v rámci iných spoločných leteckých operácií agentúry Frontex, zahŕňala účasť partnerov 
z Europolu a Interpolu a vykonávalo ju 39 letísk členských štátov/SAC a letísk mimo EÚ. Na základe JAD Aeolos 
sa uskutočnilo 18 zatknutí v súvislosti s trestnými činmi týkajúcimi sa sprostredkovania neoprávneného vstupu, 
obchodovania s ľuďmi a falšovania dokladov. Okrem toho Interpol oznámil úspešné zadržanie troch utečencov 
a dvoch osôb podozrivých z trestnej činnosti (za rôzne trestné činy) na základe ich akcií počas nasadenia 
Interpolu na letisku Schiphol v Amsterdame. 

Akčné dni JAD Dual sa konali pod spoločným vedením s Nemeckom a Rakúskom od 2. do 9. októbra 2017. 
Zúčastnili sa na nich aj členské štáty EÚ, Europol, Interpol a tretie krajiny. Činnosť bola zameraná na boj proti 
nelegálnemu prisťahovalectvu prostredníctvom prevádzačstva a pašovaniu tovaru podliehajúceho spotrebnej 
dani s dôrazom na používanie nákladných vlakov, kontajnerov, nákladných automobilov a iných dopravných 
prostriedkov. Pokiaľ ide operačné výsledky, odhalených bolo 761 neregulárnych migrantov a 247 osôb, ktoré 
prekročili dĺžku oprávneného pobytu, zatknutých bolo 24 prevádzačov, 119 osobám bol zamietnutý vstup, 
identifikovaných bolo 17 odcudzených vozidiel a 47 prípadov pašovaných cigariet, alkoholu a drog spolu so 
zbraňami a strelivom, ktoré boli zaistené. 

SO Indalo — zachytenie člnu s drogami v Alboranskom mori 

V západnej časti Stredozemného mora bol 24. septembra v rámci SO Indalo zachytený čln s drogami určenými 
na obchodovanie. Pri vykonávaní činností dozoru v Alboranskom mori lietadlo talianskej Guardia di Finanza 
nasadené agentúrou Frontex odhalilo jachtu podozrivú z obchodovania s drogami. Pilot bezodkladne informoval 
koordinačné centrum v Madride, ktoré následne vyslalo niekoľko plavidiel vrátane hliadkových člnov 
francúzskych námorných síl a španielskej Guardia Civil. Po sledovaní, ktoré trvalo niekoľko hodín, Guardia Civil 
čln s drogami zachytila v medzinárodných vodách. Jachta registrovaná v Spojenom kráľovstve prevážala 13 ton 
hašiša rozdeleného do viac než 500 jednotlivých balíkov. Trhová hodnota zachytených drog určených pre 
európsky trh sa odhadovala na 20 miliónov EUR. Španielske orgány zatkli troch členov posádky – dvoch Španielov 
a jedného Litovca. 

https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/frontex-deployed-assets-involved-in-the-interception-of-a-drug-boat-in-the-alboran-sea-1ax4We
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SO Triton – zachytenie člnov s drogami 

V rámci viacúčelovej spoločnej operácie Triton 2017 posilnené hliadkovacie činnosti vo východných morských 
oblastiach Talianska a v Iónskom mori viedli k zachyteniu viac než 30 ton marihuany a zatknutiu približne 
100 údajných prevádzačov zo 61 člnov, ktoré vyplávali z Turecka do Talianska. V dôsledku aktívneho 
hliadkovania a vysokého počtu zachytení bolo možné pozorovať zmeny trás pašovania drog a nárast cien, ktoré 
museli migranti zaplatiť obchodníkom s ľuďmi pre vysoké riziko dolapenia na ceste do Talianska. 

Dánske lietadlo spolufinancované agentúrou Frontex odhalilo cieľ záujmu vo východnej morskej oblasti v Bari 
na pobreží Talianska plný balíkov na palube. Po monitorovaní člna, pokým sa lietadlo nemuselo vrátiť doplniť 
palivo, bol do oblasti vyslaný medzinárodným koordinačným centrom v Ríme vrtuľník talianskej Guardia di 
Finanza, aby pokračoval v sledovaní rýchleho člnu. 

Po doplnení paliva dánske lietadlo pokračovalo v sledovaní. Guardia di Finanza pripravila aj tretie lietadlo, ktoré 
malo prevziať sledovanie, keď sa lietadlo dánskeho letectva muselo vrátiť na doplnenie paliva. 

Na prenasledovanie cieľa bol nasadený rýchly čln Guardia di Finanza. Keď pašeráci uvideli čln talianskych 
orgánov hodili balíky cez palubu a snažili sa uniknúť maximálnou rýchlosťou 40 uzlov. Cieľ bol nakoniec úspešne 
zachytený s viac než 2 200 kg marihuany na palube. 

V priebehu SO Triton 2017 agentúra Frontex nasadila lietadlo dánskych vzdušných síl a poskytla pomoc pri 
zachytení celkove vyše 8 300 kg marihuany s odhadovanou hodnotou pri pouličnom predaji 125 000 000 EUR. 

SO kontaktné miesta vzdušná - Riadni príslušníci: činnosti na vzdušných hraniciach na letiskách tretích 
krajín 

V tretích krajinách sa uskutočnili dve rozsiahle činnosti v rámci pôsobnosti SO Kontaktné miesta/Koordinačné 
miesta vzdušná 2017 – Riadni príslušníci: „Nasadenia na Ukrajine“ a „Spoločná akcia s Albánskom“. 

Nasadenia na Ukrajine 

Na základe rozhodnutia z 11. mája 2017 o udelení bezvízového režimu s EÚ pre Ukrajinu ukrajinské orgány 
podali 19. mája 2017 formálnu žiadosť agentúre Frontex, v ktorej požiadali o zvýšenie operačnej kapacity 
a o účasť ďalších príslušníkov agentúry Frontex na svojich hraniciach. Na hlavných ukrajinských letiskách bolo 
nasadených dovedna 19 poradcov/pozorovateľov EÚ. Agentúra Frontex aktivovala pozemné a vzdušné hraničné 
priechody v rámci SO Koordinačné miesta pozemná a Kontaktné miesta vzdušná – Riadni príslušníci 
prostredníctvom nasadenia členov tímu/poradcov/pozorovateľov EÚ spolu s ukrajinskými príslušníkmi 
pohraničnej stráže počas ich vstupných/výstupných kontrol na týchto ukrajinských letiskách: Kyjev Boryspil 
(KBP), Kyjev Žuliany (IEV), Odesa (ODS) a Ľvov (LWO) (všetky dočasne aktivované do 22. júna 2017). Potom 
Ukrajina navrhla predĺženie do konca roka nasadenia poradcov/pozorovateľov EÚ na letiskách v Kyjeve Boryspil 
(KBP) a Kyjeve Žuliany (IEV). Oznámených bolo 86 incidentov a ukázalo sa, že mnohí Ukrajinci, ktorým bol 
odopretý vstup a boli vrátení alebo majú inak nepriaznivú prisťahovaleckú históriu, zjavne usudzovali, že vďaka 
novej situácii v súvislosti s liberalizáciou vízového režimu budú mať lepšiu šancu získať vstup do EÚ. Iní nemali 
dostatok finančných prostriedkov alebo ich cestovné plány boli neúplné a vstup im bol odopretý náležite. 

Mnohí z týchto zamietnutých boli mladí nezamestnaní občania a mnohí pochádzali z východnej časti Ukrajiny 
blízko oblastí konfliktu v prebiehajúcom spore s Ruskom. 

Spoločná akcia s Albánskom zameraná na zmiernenie toku albánskych neregulárnych migrantov do 
členských štátov EÚ/SAC 

Na základe stabilného prílevu albánskych občanov, ktorí prichádzajú letecky do rôznych členských štátov EÚ, 
agentúra Frontex naplánovala s albánskymi orgánmi spoločnú akciu s cieľom realizovať osobitné opatrenia na 
zmiernenie tohto prílevu neregulárnych migrantov do členských štátov EÚ/SAC. Konkrétnym cieľom spoločných 
opatrení realizovaných v rámci súčasných činností agentúry Frontex bolo z krátkodobého (bezprostredného) 
hľadiska posilniť dôveryhodnosť albánskej pohraničnej stráže a pohraničnej stráže Európskej únie, ktoré 
spolupracujú na letisku v Tirana (TIA) pri informovaní potenciálne neregulárnych albánskych občanov o riziku, 
že im bude odopretý vstup na letiská Európskej únie/SAC. Konkrétnym cieľom v strednodobom až dlhodobom 
horizonte (3 až 6 mesiacov) mal byť odrádzajúci účinok, ktorý by odradil albánskych občanov od potenciálneho 
cestovania na letiská členského štátu/SAC bez splnenia podmienok vstupu, a zníženie rizika, že by prišli 
o peniaze, ktoré vynaložili na svoju cestu. Agentúra Frontex nasadila tím šiestich poradcov/pozorovateľov EÚ, 
ktorí boli zároveň prítomní na letisku v Tirane pokrývajúceho všetky lety na letiská EÚ a nasadili súčasne osem 
albánskych príslušníkov/pozorovateľov (dvoch na každé obdobie) na najviac postihnutých letiskách EÚ/SAC 
(Ľubľana (LJU), Miláno (MXP), Rím (FCO), Paríž (CDG), Benátky (VCE), Brusel (BRU) a Viedeň (VIE)). V období od 
5. septembra do 22. decembra 2017 bolo v Tirane v rámci tejto spoločnej akcie nasadených celkove 
23 poradcov/pozorovateľov EÚ. Oznámených bolo 1 495 incidentov zahŕňajúcich takmer 2 000 migrantov. 
Migranti, ktorým bol odopretý vstup, boli prevažne osoby s nepriaznivou prisťahovaleckou históriou, osoby, 
ktoré nemali dostatok finančných prostriedkov, nemali zabezpečené ubytovanie alebo dôveryhodný príbeh 
týkajúci sa ich plánovaného pobytu v EÚ. 
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2.2. Činnosti na podporu návratu 

Návratové operácie 

V rámci vykazovaného obdobia hlavné činnosti Európskeho centra pre návraty (ECRet) zahŕňali: 
 

• plnenie nových úloh pridelených Európskou komisiou a poskytovanie individuálne prispôsobenej podpory 
členským štátom bez akýchkoľvek incidentov pri návratových operáciách koordinovaných agentúrou 
Frontex, 

• realizovanie 341 návratových operácií koordinovaných a spolufinancovaných agentúrou Frontex za použitia 
charterových letov a návrat 14 189 štátnych príslušníkov tretích krajín, týmto sa počet návratových operácií 
zvýšil o 47 % a počet vrátených štátnych príslušníkov tretích krajín sa zvýšil o 33 % v porovnaní s rokom 
2016, 

• vytvorenie a efektívne využívanie skupín agentúry Frontex pre návrat, a to pre členov monitorovacej 
skupiny pre nútený návrat (FRM), členov eskortnej skupiny pre nútený návrat (FRE) a špecialistov na návrat, 

• zvýšenie počtu fyzicky monitorovaných návratových operácií o 100 % z 94 v roku 2016 na 188 v roku 2017 
s efektívnym využívaním FRM zo skupiny agentúry Frontex. Z celkového počtu 188 členov monitorovacej 
skupiny pre nútený návrat 94 bolo nasadených zo skupiny agentúry Frontex, 

• nasadenie (10) členov monitorovacej skupiny pre nútený návrat na spoločnú návratovú operáciu (JRO) do 
Pakistanu a efektívne využívanie členov eskortných skupín v readmisných operáciách (576 FRE nasadených 
na Lesbos v roku 2017), 

• organizovanie prvej spoločnej návratovej operácie do Afganistanu (s 22 štátnymi príslušníkmi tretích krajín 
na palube) s Maďarskom ako vedúcim členským štátom a Belgickom a Slovinskom ako zúčastnenými 
členskými štátmi, 

• zvýšenie počtu hromadných návratových operácií (CRO) z 15 v roku 2016 na 38 v roku 2017, t. j. o 153 %; 
• realizovanie prvej hromadnej návratovej operácie na Ukrajinu a zvýšenie počtu tretích krajín, ktoré sa 

zúčastňujú na koncepcii agentúry Frontex týkajúcej sa CRO, 
• rozšírenie podpory poskytovanej členským štátom zavedením mechanizmu na prenajímanie lietadla 

prostredníctvom agentúry pre návratové operácie koordinované agentúrou Frontex, postup verejného 
obstarávania bol ukončený a rámcová zmluva o prenájme lietadla bola podpísaná v decembri 2017, 

• prílet do 32 tretích krajín návratu v rámci návratových operácií koordinovaných agentúrou Frontex 
a zároveň zvýšenie počtu nových tretích krajín návratu, do ktorých sa priletelo, o 10 % v porovnaní s rokom 
2016. V roku 2017 to boli tri nové destinácie príletu: Azerbajdžan, Mali a Peru, 

• od členských štátov neboli prijaté žiadne žiadosti na koordinovanie dobrovoľných odchodov, 
• vytvorenie nového mechanizmu na podporu členských štátov pri návratoch prostredníctvom pravidelných 

letov v rámci pilotného projektu, 

• príspevok k uplatňovaniu vyhlásenia EÚ a Turecka prostredníctvom koordinácie 50 readmisných operácií 
z Grécka do Turecka so 687 readmitovanými štátnymi príslušníkmi tretích krajín, 

• celkové čerpanie rozpočtu agentúry Frontex dosiahlo výšku 44 miliónov EUR. Rozpočet ECRet na rok 2017 
predstavoval 53 060 000,00 EUR, z čoho bolo použitých 44 230 499,46 EUR (k 9. marcu 2018), 

• revízia „kódexu správania pre spoločné návratové operácie“ koordinovaná agentúrou Frontex pod novým 
názvom „Kódex správania pre návratové operácie a návratové intervencie“ sa začala v roku 2017. Okrem 
interných príprav bol zorganizovaný pracovný seminár pre zástupcov agentúry Frontex, členských štátov 
a zástupcov poradného fóra agentúry Frontex s cieľom diskutovať o revízii kódexu. Revidovaný kódex bude 
vydaný formou rozhodnutia výkonného riaditeľa na jar 2018, 

• sieť priamych kontaktných miest pre otázky návratu sa ďalej posilnila, pričom v roku 2017 sa uskutočnili 
štyri stretnutia priamych kontaktných miest a usporiadali sa aj ďalšie stretnutia a pracovné semináre 
týkajúce sa návratov, 

• priebežný operačný plán bol kompletne presunutý do webovej aplikácie FAR (aplikácia agentúry Frontex pre 
návraty) a samotná aplikácia FAR bola v roku 2017 trikrát aktualizovaná. 

 
Najdôležitejšie udalosti: Návratové operácie v roku 2017 

 
1. Agentúra zaviedla mechanizmus na pomoc členským štátom pri vykonávaní návratov prostredníctvom 
pravidelných letov na účely financovania dobrovoľných, ako aj nútených návratov organizovaných členskými 
štátmi prostredníctvom tohto mechanizmu. V záujme vypracovania účinného mechanizmu agentúra Frontex 
uskutočnila viaceré ďalej uvedené činnosti. 

1.1. Pracovný seminár (15. – 17. mája 2017) s „hlavnou skupinou“ členských štátov. 
1.2. Prieskum (9. júna 2017), na ktorý členské štáty poskytli odpovede. 
1.3. Na základe výsledku prieskumu bol vypracovaný pilotný projekt s cieľom pomôcť členským štátom pri 

rezervácii a nákupe leteniek za osobitných podmienok pre navrátilca(-ov) s eskortnou skupinou 
a navrátilca(-ov) bez eskortnej skupiny do Alžírska a Maroka. 
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1.4. Aplikácia pre návraty prostredníctvom pravidelných letov bola vypracovaná a stala sa integrovanou 
súčasťou aplikácie FAR. 

1.5. V septembri 2017 bola členským štátom poskytnutá odborná príprava týkajúca sa nového modulu FAR, aby 
sa mohli oboznámiť s novými funkciami systému. Aplikácia sa až do oficiálneho spustenia projektu 
intenzívne testovala, aby sa vyriešilo čo najviac technických problémov. 

 
Aplikácia bola sprístupnená na použitie pre všetky členské štáty 8. decembra 2017. Do konca roka bolo 
realizovaných osem operácií prostredníctvom pravidelných letov a vrátených bolo osem navrátilcov s eskortnou 
skupinou. Doba realizácie pilotného projektu je december 2017 až jún 2018. Na základe preskúmania v polovici 
trvania sa môže rozhodnúť o predĺžení realizácie pilotného projektu na ďalších 6 mesiacov. Agentúra už plánuje 
podporiť prípojné lety a dobrovoľné odchody v prvej fáze realizácie pilotného projektu (v súčasnosti sa 
podporujú len priame lety) a pridať ďalšie destinácie v prípadnej druhej fáze realizácie. V závislosti od úrovne 
účasti členských štátov a hodnotenia pilotného projektu sa predpokladá, že sa toto stane novou činnosťou 
agentúry a že v rokoch 2018 – 2019 sa postupne rozšíri do viacerých tretích krajín a bude zahŕňať viac leteckých 
spoločností. 

2. Zriadené nové skupiny agentúry Frontex pre návrat – FRM, FRE a špecialisti na návrat – začala agentúra 
využívať 7. januára 2017. Od zriadenia skupín do konca roka 2017 dostala agentúra Frontex 122 žiadostí od 
členských štátov na nasadenie FRM na návratové operácie. Zo 122 požadovaných členov skupiny FRM agentúra 
Frontex bola schopná nasadiť z tejto skupiny 94 na monitorovanie návratových operácií z letísk nástupu až do 
príletu do tretej krajiny návratu. 

3. Agentúra Frontex zorganizovala 20. novembra 2017 v rámci vlastnej rámcovej zmluvy svoju prvú návratovú 
operáciu. Spolu s Maďarskom, vedúcim členský štátom, sa na operácii zúčastnili Belgicko a Slovinsko. Do Kábulu 
(Afganistane) sa vrátilo celkovo 22 navrátilcov. Spoločná návratová operácia bola organizovaná v rámci 
Spoločného napredovania v oblasti migrácie medzi Afganistanom a EÚ v spolupráci s Európskou komisiou, 
delegáciou EÚ a sieťou EURLO v Kábule. 

4. Prvá hromadná návratová operácia na Ukrajinu bola úspešne dokončená 28. novembra 2017, keď sa vrátilo 
15 Ukrajincov. Nová tretia krajina bola tak doplnená do koncepcie CRO, ktorá má značnú podporu zo strany 
agentúry Frontex. 

Prednávratové činnosti 

V roku 2017 agentúra Frontex ďalej rozvíjala svoje prednávratové činnosti. 

Mapovanie kapacít a potrieb členských štátov v oblasti návratu, ako uviedla Komisia v obnovenom akčnom pláne(6), 
bolo dokončené a v súlade s výsledkom tohto mapovania boli pripravené nové iniciatívy na podporu členských štátov 
vo viacerých oblastiach. 

• Veľké rozdiely medzi členskými štátmi v digitalizácii procesu návratu viedli k projektu systémov riadenia 
prípadov návratu. Cieľom projektu je podporiť rozvoj spoločného a holistického prístupu medzi členskými 
štátmi, pokiaľ ide o riadenie prípadov návratu prostredníctvom vypracovania spoločného referenčného 
modelu pre takéto systémy. Agentúra má v úmysle podporiť členské štáty finančne a prostredníctvom 
poradenstva, aby mohli zosúladiť svoje vnútroštátne systémy riadenia prípadov s referenčným modelom, 
ako bolo uvedené. 

• Centrum ECRet začalo v spolupráci s oddelením odbornej prípravy (TRU) pripravovať činnosti odbornej 
prípravy zamerané na identifikáciu a získavanie cestovných dokladov prostredníctvom kontaktov 
s diplomatickými misiami. Všetkým členským štátom sa poskytuje osobitná odborná príprava týkajúca sa 
zapojenia konzulárnych služieb pre špecializované tímy, ktoré pracujú v oblasti identifikácie. Mapovanie 
ukázalo, že na vnútroštátnej úrovni chýba takáto odborná príprava s najlepšími postupmi na úrovni 
členských štátov zistenými najmä na základe súčasných skúseností. Cieľom tejto odbornej prípravy je lepšia 
formalizácia tohto procesu. 

• Rozšírenie nasadení špecialistov na návrat. Okrem trvalého nasadenia špecialistu na návrat v koordinačnom 
útvare pre návrat v Aténach, centrum ECRet začalo proces pre trvalé nasadenie špecialistu na návrat v Sofii 
v roku 2018. Špecialisti na návrat prispievajú k činnostiam súvisiacim so zapojením konzulárnych služieb 
v hostiteľskom členskom štáte a poskytujú informácie na prípadné zlepšenia. 

• Pokračujúca príprava výmenného programu, v rámci ktorého sa špecialisti v oblasti návratu môžu nachádzať 
v inom (hostiteľskom) členskom štáte na krátky čas na účely výmeny najlepších postupov. Podmienky 
nasadenia, obdobia a lokality sa ešte stanovia. Túto činnosť bude v roku 2018 vykonávať oddelenie TRU 
v spolupráci s ECRet. 

Pre odborníkov z členských štátov boli vypracované rôzne učebné plány v rôznych oblastiach návratu vrátane kurzov 
odbornej prípravy pre multiplikátorov, členov a vedúcich eskortnej skupiny a odbornej prípravy pre špecialistov na 
návrat. Na týchto činnostiach odbornej prípravy sa zišli odborníci z celej Európy, čo viedlo k spoločnému chápaniu 
a východiskám v súvislosti s návratovými činnosťami, ktoré následne umožňujú užšiu spoluprácu medzi kľúčovými 

                                                      

(6) Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o účinnejšej politike návratu v Európskej únii – Obnovený akčný plán (COM 
(2017) 200). 
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aktérmi v Európe. 

Činnosti v roku 2017 zahŕňali aj prípravy v súvislosti s aplikáciou na riadenie neregulárnej migrácie. Uskutočnili sa 
prípravné činnosti na odovzdanie vlastníctva, riadenia a rozvoja. 

V priebehu roka úsek prednávratovej pomoci posilnil svoju pozíciu v oblasti návratov mimo EÚ na základe aktívneho 
zapájania sa a účasti na základných rokovaniach Komisie s viacerými tretími krajinami, ako aj podpory činností 
a dvojstranných záväzkov s tretími krajinami, napríklad: 

• usporiadanie návštevy na oboznámenie sa v agentúre Frontex (Guinea), 

• podporné identifikačné misie (vrátane Pobrežia Slonoviny, Guiney a Sierry Leone) a 

• účasť na rokovaniach (napr. operačné závery s Afganistanom a Pakistanom, účasť na rokovaniach EÚ 
s Guineou a Gambiou, konzultácie s agentúrou Frontex o návrhoch dohôd s tretími krajinami). 

Na základe toho sa teraz agentúra Frontex považuje za spoľahlivého operačného partnera a prispievateľa 
pri rokovaniach o návratoch medzi EÚ a tretími krajinami (napr. Komisia spravidla agentúru Frontex pozýva, aby sa 
zúčastnila všetkých technických stretnutí na prerokovanie osobitných opatrení s tretími krajinami a aby konzultovala 
s agentúrou Frontex o príslušných návrhoch opatrení). Posilnená pozícia sa vyplatila pri nových kontaktoch a spolupráci 
s niektorými kľúčovými tretími krajinami, ktoré neboli zatiaľ oboznámené s návratmi agentúry Frontex, alebo váhali 
so spoluprácou (napr. oboznamovacie stretnutie Guiney a plánovaný podpis dokumentu s najlepšími postupmi 
pre organizáciu činností súvisiacich návratom s Guineou, diskusie s Bangladéšom a Gambiou v roku 2018). 

Najdôležitejšie udalosti: Prednávratové činnosti v roku 2017 

1. Nasadenie špecialistov na návrat do Bulharska. 

2. Ukončenie mapovania. 

3. Pilotný kurz odbornej prípravy pre špecialistov na návrat. 

4. Veľmi úzke styky s Guineou pri spolupráci v oblasti návratu a readmisie na základe podpísanej dohody medzi EÚ 
a Guineou. 

5. „Osvedčené postupy pre návrat a readmisiu“. 

2.3. Analýza rizík a posúdenie zraniteľnosti 
Rok 2017 bol rokom, v ktorom poskytovanie pravidelných strategických a operačných analytických výstupov poznačené 
zmenami týkajúcimi sa vykonávania posilneného mandátu agentúry Frontex podľa nariadenia o európskej pohraničnej 
a pobrežnej stráži. Okrem toho sa tento rok niesol v znamení stálej výzvy, a to vykonávať nové úlohy pridelené na 
analýzu rizík a zároveň pokračovať v zabezpečovaní očakávanej kvality a včasného poskytovania analytickej podpory 
na posilnené operácie agentúry Frontex podľa nariadenia. Toto bolo kombinované so zlepšeným zviditeľňovaním 
agentúry Frontex ako zdroja poznatkov o neregulárnej migrácii a rastúcim dopytom po výsledkoch agentúry Frontex. 

Úspešné dokončenie prvého kompletného cyklu postupov posudzovania zraniteľnosti – s obmedzenými dodatočnými, 
ale napriek tomu špecializovanými a kvalifikovanými zdrojmi – si často vyžadovalo zmenu priorít a dočasné preradenie 
analytikov, aby sa zabezpečili prvky súvisiace s posúdením zraniteľnosti, mnohokrát na úkor iných pravidelných a ad 
hoc analytických výstupov. Okrem toho s existujúcimi zdrojmi bolo zabezpečené aj zavedenie analytických činností 
na podporu návratu a návrh špecializovaného portfólia produktov na podporu návratu. Obdobne aj nová koncepcia 
spravodajského portfólia tretích krajín, ktorá bola zavedená koncom roka 2017, bude pokračovať aj v roku 2018. 

Spracovanie osobných údajov na účely analýzy rizík a príspevkov k policajným vyšetrovaniam sa rozšírilo na všetky 
spoločné operácie, čo viedlo k zvýšeniu objemu a kvality osobných údajov a informačných balíkov poskytovaných 
Europolu. Súčasne boli zavedené aj technické riešenia na zlepšenie využívania informácií a osobných údajov, ktoré sa 
vyskytujú v materiáloch súvisiacich s pohovormi vedenými s migrantmi. V záujme zlepšenia kvality rozhovorov 
s migrantmi a získavania osobných údajov pri súčasnom zvládaní nárastu počtu tímov na vedenie pohovorov oddelenie 
analýzy rizík (RAU) posilnilo poskytovanie podpory a mentorstva pre tímy na vedenie rozhovorov v teréne a zlepšilo 
vymedzenia a prepojenie úloh vedúcich tímov a spravodajských príslušníkov s vyšetrovacími tímami. Celkove, bolo 
prijaté opatrenie na zlepšenie kvality správ z operačnej analýzy pri súčasnom zvládaní vysokého objemu žiadostí od 
zainteresovaných strán na vysokej úrovni, ako napr. GR pre migráciu a vnútorné záležitosti, Európska služba pre 
vonkajšiu činnosť, Generálny sekretariát Rady, iné organizácie a agentúry, ako napr. Europol, Operácia Sophia a NATO 
– a verejnosť o súčasnom vývoji v operačných oblastiach. 

Na účely zvýšenia dostupnosti údajov na analýzu rizík bola zavedená automatizácia spracovania údajov umožňujúca 
zníženie času reakcie potrebného v prípade početných žiadostí o údaje, informácie a analýzu. Okrem toho boli 
zavedené príslušné riešenia s cieľom umožniť členským štátom prístup k spracovaným údajom vymieňaným v rámci 
siete agentúry Frontex pre analýzu rizík. Obdobne, dokončená bola aj príprava siete pre analýzu rizík v súvislosti so 
vzdušnými hranicami umožňujúca členským štátom prístup k údajom v súvislosti so vzdušnými hranicami týkajúcich sa 
ukazovateľov neregulárnej migrácie. Viac než 120 letísk EÚ v súčasnosti spoločne využíva informácie o trendoch 
a vývoji v reálnom čase a poskytuje agentúre Frontex a členským štátom aktuálny obraz na úrovni EÚ na účely 
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operačnej reakcie a analýzy rizík založených na kvalitných informáciách. 

Postupy zhromažďovania údajov na posúdenie zraniteľnosti boli, ako už bolo uvedené, zavedené a podporované zväčša 
s existujúcimi vnútornými zdrojmi a obsahovali aj dodatočnú požiadavku bezpečného prostredia, keďže 
zhromažďovanie údajov bolo stanovené na úrovni EÚ pre utajované informácie „EU restricted“. 

Nové služby analýzy satelitných snímok, operačné návštevy v teréne a pravidelné pracovné semináre viedli 
k výraznému zvýšeniu využívania spravodajstva na základe snímok analytikmi v agentúre Frontex a v členských 
štátoch. Okrem toho tieto analytické služby sa teraz poskytujú aj na podporu pomocnej hraničnej misii EÚ (EUBAM) 
v Líbyi a na operáciu Sophia námorných síl pod vedením Európskej únie v Stredozemnom mori (Eunavfor MED). 

Najdôležitejšie udalosti: Analýza rizík v roku 2017 

Zvýšená dostupnosť informácií pre rôzne zainteresované strany 

V roku 2017 oddelenie RAU pripravilo automatizované spracovanie údajov, čo viedlo k rýchlejšej a lepšej 
dostupnosti údajov pre pravidelnú a ad hoc analýzu, ako aj pre rôzne zainteresované strany. Pokiaľ ide o členské 
štáty, veľký pokrok sa dosiahol tým, že sa im a krajinám SAC umožnil priamy prístup k spracovaným údajom 
vymieňaným v rámci siete agentúry Frontex pre analýzu rizík. 

Uskutočňovanie posudzovania zraniteľnosti 

Po prijatí spoločnej metodiky posudzovania zraniteľnosti a zavedení siete pre posudzovanie zraniteľnosti 
koncom roka 2016 sa v januári 2017 oficiálne začalo prvé základné posúdenie – úvodný krok tejto metodiky. 
Týmto sa umožnila realizácia prvých posúdení v apríli 2017, presne po 1 roku od vytýčenia náročnej koncepcie 
posudzovania zraniteľnosti. V spolupráci s členskými štátmi sa vykonalo 28 základných posúdení, čo viedlo 
k vydaniu 33 odporúčaní pre 21 členských štátov. Okrem toho bolo vypracovaných šesť simulačných posúdení 
a osem posúdení vznikajúceho ohrozenia. Významné je, že po oznámení prvých výsledkov posúdenia 
zraniteľnosti agentúrou Frontex Európskemu parlamentu a Rade spätná väzba od politických vedúcich subjektov 
vrátane Európskej komisie bola pozitívna. Prvý cyklus posúdení zraniteľnosti sa realizoval s veľmi malým počtom 
zamestnancov zameraných konkrétne na posudzovanie zraniteľnosti pomocou nástrojov a preradenia 
zamestnancov z iných oblastí oddelenia RAU. 

Projekt budovania kapacít spravodajskej služby Afriky a agentúry Frontex/GR pre medzinárodnú 
spoluprácu a rozvoj 

Na základe dosiahnutých výsledkov spravodajskej služby Afriky a agentúry Frontex (AFIC) agentúra Frontex 
získala od Komisie (GR pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj) ďalšie finančné prostriedky vo výške 
4 milióny EUR na účely ďalšieho rozvoja analytických kapacít AFIC. Projekt bude trvať 3 roky, počas tejto doby 
agentúra Frontex bude školiť analytikov a zriadi jednotky AFIC pre analýzu rizík s technickým vybavením vo 
vybraných krajinách AFIC. Projekt prispeje tiež k zlepšeniu operačných schopností krajín AFIC podporovaním 
výmeny informácií, ktoré povedú k vyšetrovaniam zameraným na rozloženie zločineckých sietí. Projekt bol 
oficiálne spustený na plenárnom zasadnutí AFIC v septembri 2017 a potom nasledovali prvé prieskumné návštevy 
vybraných krajín AFIC na zmapovanie situácie. 

Analytické činnosti podporujúce návrat 

Nový súbor analytických produktov, medzi nimi aj mesačná analýza podpory návratov, bol navrhnutý 
v spolupráci s centrom ECRret a zavedený bol v roku 2017. 

2.4. Riadenie združených zdrojov 
Najdôležitejšie udalosti roku 2017 zahŕňajú úspešné zriadenie skupín pre návrat a rezervy rýchleho zásahu. Skupiny 
pre návrat sú plne funkčné a približne 100 nasadení zo skupiny FRM doteraz pokrylo viac než 80 % potrieb súvisiacich 
s monitorovaním návratových operácií v roku 2017. Rezerva rýchleho zásahu pozostáva z 1 500 príslušníkov 
pohraničnej stráže a iných príslušných pracovníkov s rôznymi profilmi, ktorí agentúre umožňujú reagovať na naliehavé 
nepredvídané výzvy. Mechanizmus rýchleho zásahu bol testovaný v priebehu cvičenia rýchleho zásahu (REX), ktoré sa 
konalo v roku 2017 v Bulharsku súbežne na pozemných, námorných a vzdušných hraniciach a zavedená bola nová 
koncepcia, na základe ktorej sa cvičenie rozdelilo na tri samostatné, ale vzájomne prepojené moduly: tabletop 
cvičenie (simulovanie situácie), zložka odbornej prípravy a skutočné nasadenie 

Štúdia uskutočniteľnosti týkajúca sa vývoja systému Opera bola ukončená v roku 2017. Na základe toho sa začal projekt 
vývoja novej aplikácie na integrované riadenie operačných zdrojov. Zdôvodnenie a dokument o začatí projektu na 
vývoji systému Opera boli schválené projektovou radou v januári 2018. Zadávacie podmienky, v ktorých sú stanovené 
technické požiadavky na nový systém, boli vypracované v roku 2017 a boli zahrnuté do súťažných podkladov, ktoré sa 
majú uverejniť v prvom štvrťroku 2018. 

Súbežne s tým bol v roku 2017 vypracovaný dočasný IT nástroj na podporu každoročného procesu dvojstranných 
rokovaní. Tento nástroj bol predstavený členským štátom/SAC počas zasadnutí siete združených zdrojov a testovaný 
bol v rámci každoročných dvojstranných rokovaní v roku 2018. V súčasnosti sa používa pre otvorenú výzvu na rok 2018 
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a bude hlavným nástrojom, ktorý sa bude používať pri rokovaniach v roku 2019. 

Dôležitým nástrojom na zvýšenie odolnosti agentúry v starostlivosti o jej operačné potreby je stratégia na akvizíciu 
vlastného technického vybavenia, ktorú riadiaca rada prijala v septembri 2017. Jej cieľom je postupne odbremeniť 
členské štáty od určitej záťaže spojenej s prevádzkou a nasadením technického vybavenia, v priebehu roku 2018 sa 
plánuje jej povýšenie na komplexnú stratégiu. Predbežne sa už dosiahol rad prvých pozitívnych výsledkov, ktoré 
potvrdzujú efektívnosť vlastných a prenajatých prostriedkov agentúry Frontex. Služby leteckého dozoru agentúry 
Frontex pokračujú v poskytovaní operačných vplyvov a v roku 2018 sa táto koncepcia rozvinie do 
medziinštitucionálneho úsilia v partnerskej spolupráci s agentúrou EFCA. K ďalším pozitívnym činnostiam patria 
rámcové zmluvy na prenájom lietadla, ľahkých zariadení a mobilných kancelárií. V roku 2018 agentúra Frontex získa 
mobilné systémy dozoru, vozidlá určené na riadenie migrácie a služby satelitnej komunikácie a uskutoční sa pilotný 
projekt zameraný na prenájom námorných plavidiel (pre každú túto úlohu sa príslušné prípravy uskutočnili v roku 
2017). Agentúra Frontex sa okrem toho pustí aj do poskytovania jazykových služieb na podporu operácií z hľadiska 
tlmočenia a prekladu. 

Kľúčovým faktorom operačnej účinnosti je spoľahlivý a flexibilný systém riadenia logistiky a dodávateľského reťazca. 
Agentúra Frontex začala v roku 2017 štúdiu s cieľom poskytnúť v priebehu roku 2018 model, ktorý sa bude postupne 
zavádzať. Príslušné výsledky boli predložené do konca roka 2017. 

Ďalším kľúčovým faktorom je zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia ľudských zdrojov, a to počas ich nasadenia, ako 
aj po návrate domov. Zložitou výzvou v tomto prípade je zvládnutie duševného napätia vyplývajúceho z nasadenia. 
Navrhnuté a prijaté boli prvé kroky pre komplexnú politiku v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, aby sa 
mohla v plnom rozsahu vykonávať v roku 2018. 

Najdôležitejšie udalosti: Riadenie združených zdrojov v roku 2017 

Cvičenie rýchleho zásahu v roku 2017 a rezervy rýchleho zásahu 

Cvičenie REX 2017, ktoré trvalo od 20. septembra do 8. novembra 2017, po prvýkrát pokrývalo súčasne činnosti 
na vzdušných, pozemných a námorných hraniciach a predchádzalo mu týždňové celodenné školenie pre všetkých 
účastníkov podľa ich profilov a úloh plánovaných počas ich nasadenia. Koncepcia cvičenia bola aktualizovaná 
s cieľom integrovať nové kľúčové prvky, ako napr. nová rezerva rýchleho zásahu a rezerva vybavenia rýchleho 
zásahu, ako aj aktualizovaný harmonogram rýchleho pohraničného zásahu. Rezervy boli zriadené na základe 
efektívnych rokovaní s členskými štátmi, najmä v súvislosti so zosúladením povinných príspevkov členských 
štátov do rezervy rýchleho zásahu so špecifickými potrebami agentúry Frontex. 

Cvičenie REX v roku 2017 bolo založené na fiktívnom scenári zahŕňajúcom zvýšený migračný tlak pôsobiaci na 
bulharské pozemné a námorné hranice a zvýšený počet odhalení falšovaných alebo pozmenených cestovných 
dokladov a zamietnutí vstupu na najväčších bulharských letiskách. Zúčastnilo sa na ňom spolu 53 expertov 
s rôznymi operačnými profilmi, pobrežné hliadkovacie plavidlo a 10 hliadkovacích vozidiel zo 14 členských 
štátov/SAC. Agentúra Frontex nasadila na účely námorného dozoru jedno lietadlo s pevnými krídlami. 

Úspešná realizácia cvičenia prispela k testovaniu schopnosti agentúry Frontex a členských štátov vykonávať 
postupy rýchleho zásahu na hraniciach a posilňovaniu schopností členov rezervy rýchleho zásahu. 

Aktuálne dôsledky povinnosti náležitej starostlivosti v prípade operácií agentúry Frontex s rozsiahlym 
personálnym obsadením 

Vzhľadom na operácie na hraniciach, ktoré prebiehajú od roku 2015 a v súčasnosti s rozsiahlym personálnym 
obsadením a od roku 2016 využívajú prístup založený na hotspotoch, a so zreteľom na rozšírený mandát vrátane 
spoločnej zodpovednosti medzi členskými štátmi a agentúrou Frontex sa aspektu povinnosti náležitej 
starostlivosti o nasadený personál v roku 2017 venuje zvýšená pozornosť. Politika agentúry Frontex v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorá bola schválená v januári 2018 (rozhodnutie výkonného riaditeľa 
R-ED-2018–1) sa úspešne rozvíja a realizuje. Na základe predbežného výskumu v oblasti duševného zdravia 
príslušníkov pohraničnej stráže nasadených v rámci SO Triton s cennými príspevkami z ôsmich najpokrokovejších 
členských štátov v tejto súvislosti sa v roku 2017 vypracovala stratégia agentúry Frontex v oblasti duševného 
zdravia a bola uverejnená aj distribuovaná. 

Služby leteckého dozoru Frontex 

Koncepcia služieb leteckého dozoru agentúry Frontex naďalej zlepšuje situačnú informovanosť v súvislosti 
s operačnými činnosťami agentúry na pozemných a námorných hraniciach. Platnosť rámcovej zmluvy, ktorá sa 
začala v septembri 2015, bola v roku 2017 predĺžená o ďalšie 2 roky. Doteraz bolo zadaných 14 osobitných 
zákaziek, ktoré zahŕňali 748 operačných dní, čo zodpovedá takmer 25 mesiacom využívania vybavenia a sumám 
vo výške 7,89 milióna EUR. Táto koncepcia umožňuje agentúre Frontex reagovať na operatívne požiadavky 
v krátkom čase, dopĺňa príspevky členských štátov a krajín SAC a preukazuje prevádzkovú účinnosť autonómie 
agentúry v tejto súvislosti. Moderné palubné snímacie a komunikačné systémy umožňujú vo viacúčelových 
misiách cielenú spoluprácu s ďalšími zainteresovanými stranami EÚ, ako napr. agentúra EMSA a EFCA. Pokiaľ ide 
o budúcnosť, poznatky nadobudnuté na základe súčasnej zákazky sa využívajú na ďalší rozvoj koncepcie 
smerujúci k novej posilnenej rámcovej zmluve medzi agentúrami Frontex a EFCA, ktorá sa plánuje na rok 2018. 
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2.5. Odborná príprava 
Oddelenie TRU vypracovalo návrh systému na zabezpečenie kvality odbornej prípravy agentúry Frontex s cieľom 
umožniť, aby sa agentúra mohla stať akreditovaným pripravovateľom a poskytovateľom harmonizovaných, nákladovo 
efektívnych a medzinárodne overených produktov odbornej prípravy orientovaných na študujúcich. Ďalšou novou 
udalosťou v oblasti vzdelávacích štandardov je vytvorenie kurzu „Metodika poskytovania odbornej prípravy pobrežnej 
a pohraničnej stráži – Školenie školiteľov“, ktorý sa má realizovať od roku 2018. 

Kurzy a/alebo učebné plány, ktoré už boli vytvorené, sa naďalej vykonávali vrátane druhého opakovania Spoločného 
európskeho magisterského štúdia strategického riadenia hraníc. V prípade potreby boli tieto kurzy aktualizované 
a zosúladené so sektorovým kvalifikačným rámcom. 

Oddelenie TRU organizovalo približne 320 vzdelávacích akcií (vrátane stretnutí zameraných na rozvoj, kurzov odbornej 
prípravy, webinárov atď.), na ktorých sa zúčastnilo viac ako 4 800 účastníkov a odborníkov spolu so stovkami 
účastníkov webinárov. Oddelenie TRU okrem kurzov odbornej prípravy plánovaných v rámci portfólia reagovalo aj na 
potreby ad hoc organizovaním prispôsobených intervencií v oblasti odbornej prípravy. Miesta odbornej prípravy sa 
neobmedzovali len na členské štáty/SAC a zahŕňali aj niektoré tretie krajiny. 

Práce pokračovali aj na rozvoji infraštruktúry elektronického vzdelávania a platformy oddelenia TRU informačných 
a komunikačných technológií (IKT). 

Po uverejnení výzvy na predkladanie návrhov oddelenie TRU prvýkrát v roku 2017 udelilo granty na 10 rôznych 
projektov na prípravu a poskytovanie kurzov pre európsku pohraničnú a pobrežnú stráž. Vykonávanie úspešných 
projektov pokračuje aj v roku 2018. 

Oddelenie TRU pokračovalo v spolupráci s inými agentúrami a medzinárodnými organizáciami pri vypracovávaní 
a vykonávaní rôznych vzdelávacích akcií. 

Najdôležitejšie udalosti: Činnosti v oblasti odbornej prípravy v roku 2017 

Po 1 roku spoločných príprav oddelenie TRU agentúry Frontex s veľkou podporou zo strany členských štátov/SAC 
predstavilo svoj prvý certifikačný kurz EÚ pre analytikov CIRAM. 

Po absolvovaní vstupných skúšok, priebežnom hodnotení, 3 týždňoch centralizovaných stretnutí, ktoré sa konali 
v sídle agentúry Frontex vo Varšave, a 1 týždni skúšok pred výborom analytikov zo siedmich členských štátov 
ukončili študenti z 23 členských štátov kurz EÚ pre analytikov CIRAM. 

V kurze sa využíva holistický prístup, v rámci ktorého sa študenti dostanú od základov analýzy až na úroveň, 
keď už vedia vytvárať analytické produkty a využívať CIRAM. Výsledky a spätná väzba získane po takejto 
intenzívnej odbornej príprave poukazujú na veľmi vysokú úroveň nárokov na študujúcich a na intenzívne úsilie, 
ktoré musia študujúci vynaložiť na získanie certifikátu analytika CIRAM EÚ. 

Všetci študujúci, ktorí ukončili kurz, už pracujú v analytických jednotkách štruktúr zapojených do riadenia 
hraníc (niektorí z nich plánovali začať pracovať hneď po absolvovaní štúdia). Očakáva sa od nich, že budú 
pracovníkmi na vnútroštátnej úrovni zodpovednými za praktické uplatňovanie CIRAM na základe odporúčaní 
týkajúcich sa schengenského priestoru, ako sa uvádza v rôznych schengenských hodnotiacich správach. 

Spoločné štandardy vzdelávania pre členov FRE boli úspešne ustanovené. 

Oddelenie TRU v úzkej spolupráci s oddelením podpory návratov navrhlo prvý komplexný program odbornej 
prípravy pre príslušníkov FRE. Tento program je zameraný na prípravu príslušníkov, aby pracovali ako členovia 
eskortnej skupiny vo vnútroštátnej návratovej operácii/spoločnej návratovej operácii alebo readmisnej 
operácii, uskutočnenej letecky (obchodné a charterové lety) alebo po mori. Program je navrhnutý aj na prípravu 
príslušníkov pre CRO. Modulárna štruktúra umožňuje flexibilné spôsoby vzdelávania pre povinné a voliteľné 
jednotky, najmä s cieľom splniť vnútroštátne požiadavky. Celkove program prezentuje spoločné štandardy 
vzdelávania agentúry Frontex pre odbornú prípravu FRE. 

Spoločné štandardy vzdelávania a myšlienka harmonizácie vnútroštátnej odbornej prípravy členov eskortnej 
skupiny pre nútený návrat boli prezentované zástupcom členských štátov/SAC zodpovedným za odbornú prípravu 
FRE na ich prvej konferencii v novembri 2017. Zástupcovia uvítali iniciatívu agentúry Frontex. 
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2.6. Výskum a inovácie 
V priebehu roku 2017 agentúra Frontex pokračovala v ďalšom rozvoji štyroch oblastí práce, ktoré boli súčasťou časti 
výskum a inovácie v rámci jej mandátu, oslovila rôzne zainteresované strany a spolupracovali s nimi. 

Aj keď je potrebné zabezpečiť, aby európsky výskumný program vychádzal z potrieb, ktoré identifikovala pohraničná 
stráž, čoraz väčší záujem sa však upriamuje na to, aby výsledky uskutočneného výskumu a vývoja našli určité skutočné 
využitie po ukončení výskumných projektov. Počas roka agentúra Frontex aktívne spolupracovala s výskumnou 
komunitou a pohraničnou strážou a poskytla platformu na výmenu informácií, ktorá zahŕňala aj podporu výsledkov 
realizovaného výskumu. 

Cieľom agentúry Frontex v spolupráci s členskými štátmi, priemyslom akademickou obcou a internými 
zainteresovanými stranami je nájsť technické riešenia, ktoré by riešili operačné potreby a sú pripravené na integráciu 
a testovanie v reálnom operačnom scenári, a potom poskytnúť odporúčania na zavedenie týchto riešení v teréne. Na 
účely testovania potenciálnych riešení a posúdenie ich možností, ako aj na identifikáciu budúcich potrieb agentúra 
Frontex usporiadala špecializované dni priemyslu a testovania a zároveň poskytla priemyslu spätnú väzbu o rôznych 
výrobkoch a službách. Podpora bola poskytnutá aj rôznym interným zainteresovaným stranám v súvislosti 
s obstarávaním technického vybavenia. 

Stále väčší počet osôb, ktoré prekračujú vonkajšie hranice, vyžaduje hľadanie inovačných riešení na zabezpečenie, 
aby sa potrebné hraničné kontroly vykonávali rýchlejšie a zároveň, aby bola zaručená vysoká úroveň bezpečnosti a aby 
sa zabránilo dlhým radám a čakaniu. Agentúra spolu s členskými štátmi preskúmala rôzne spôsoby na dosiahnutie tohto 
cieľa. V tejto súvislosti agentúra Frontex poskytla členským štátom podporu, aby mohli lepšie prispôsobiť svoje 
kapacity toku ľudí prekračujúcich hranice. Zároveň s podporou nástroja predvstupovej pomoci (IPA) II v rámci príprav 
štátov západného Balkánu na členstvo v EÚ agentúra Frontex vypracovala pre každý z týchto štátov správu o krajine 
v súvislosti s identifikáciou a registráciou. V správach sa poukázalo na oblasti, v ktorých je potrebné zaviesť kapacity 
na dosiahnutie súladu s najlepšími postupmi EÚ súvisiacimi s touto činnosťou. 

Rovnaká úroveň kontroly na všetkých vonkajších hraniciach EÚ nie je zabezpečená len jednotným právnym rámcom. 
Pozornosť si zasluhujú aj pracovné postupy a procesy, keďže sa v jednotlivých členských štátoch môžu líšiť. Zavedenie 
koordinovanejšieho prístupu v tejto oblasti nakoniec prispeje nielen k harmonizovanému vykonávaniu právneho 
rámca, ale aj k vyššej úrovni bezpečnosti a interoperability. Práce v tejto oblasti práce pokračovali počas celého roka 
a boli zamerané na rôzne témy s významom pre príslušníkov pohraničnej stráže. 

Najdôležitejšie udalosti: Výskum a inovácie v roku 2017 

Kurzy odbornej prípravy pre multiplikátorov o riešeniach týkajúcich sa automatizovanej hraničnej kontroly 
(ABC) 

Kurz odbornej prípravy, ktorý sa konal v marci 2017, organizovala agentúra Frontex v spolupráci s portugalskou 
imigračnou službou a nemeckým federálnym úradom pre informačnú bezpečnosť. Zúčastnilo sa na ňom 56 príslušníkov 
z 27 členských štátov EÚ, ako aj vybraní odborníci z Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych 
informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a agentúry Frontex. Preukázala sa tu 
vynikajúca spolupráca medzi oddelením odbornej prípravy, výskumu a inovácie agentúry Frontex, portugalskou 
imigračnou službou a nemeckým úradom, ako aj spoločné odhodlanie zabezpečiť účinné a efektívne riadenie systémov 
ABC prostredníctvom poskytovania harmonizovanej odbornej prípravy na vnútroštátnej úrovni. 

Po prvýkrát sa takto pripravila harmonizovaná odborná príprava na podporu posilnenia spoločného chápania systémov 
ABC zosúladená s európskymi vzdelávacími štandardmi pre stráženie hraníc. Veľká účasť expertov členských štátov 
takmer z každého členského štátu EÚ potvrdila potrebu harmonizovanej odbornej prípravy a pozitívna spätná väzba 
po kurze ukázala, že tento projekt pod vedením agentúry Frontex bol veľmi potrebnou iniciatívou. 

Kurzy odbornej prípravy zahŕňali odbornú prípravu na stredne pokročilej úrovni o systéme ABC pre príslušníkov 
vykonávajúcich bežnú kontrolu a odbornú prípravu na pokročilej úrovni zameranú na posudzovanie zraniteľnosti 
a testovanie systémov ABC. Dobre prispôsobené metódy a materiály odbornej prípravy boli výsledkom dlhodobej práce 
od roku 2007, v rámci ktorej sa agentúra Frontex zaoberala najlepšími postupmi a usmerneniami v súvislosti so 
systémami ABC a odborné znalosti odborníkov agentúry v priebehu tohto obdobia boli pre účel kurzu odbornej prípravy 
rozhodujúce. 

Potvrdila sa dlhodobá zodpovedná práca agentúry Frontex zameraná na rozvoj nástrojov na zlepšenie spôsobilostí 
v oblasti ABC a zahrnuté boli príručky pre školiteľov, prezenčné vzdelávanie s praktickou zložkou a online nástroj 
na samovzdelávanie, ktorý sa má používať na vnútroštátnej úrovni. 

V septembri 2017 sa vo Varšave konala konferencia a výstava agentúry Frontex Biometria v pohybe 2017. Cieľom 
konferencie bolo poskytnúť platformu pre medzinárodný dialóg o uskutočniteľnosti a možnom vplyve „technológie 
biometrie v pohybe“ na kontrolu hraníc s cieľom posilniť bezpečnosť a uľahčiť cestovanie na hraniciach. 

Konferencia bola zameraná na právne a operačné výzvy s dôrazom na požadované právne predpisy a technológie, ktoré 
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by mohli umožniť širšie používanie „biometrie v pohybe“ a priniesť zmeny v prístupe k hraničným kontrolám 
a každodenným operáciám na hraniciach. 

Na tomto podujatí sa zišli medzinárodní prednášajúci a účastníci z priemyslu, akademickej obce a verejnej správy 
a medzinárodných organizácií vrátane vysokopostavených úradníkov a popredných odborníkov v oblasti 
najmodernejšieho výskumu. Desať spoločností predložilo riešenia pre „biometriu v pohybe“ prostredníctvom ukážok 
z reálneho života, distribuované boli štyri vedecké články a 30 moderátorov a prednášajúcich uviedlo svoje príspevky 
na piatich seminároch – „Vízia“, „Výzvy“, „Prebiehajúci výskum v tejto oblasti“, „Čo sa nachádza v lieviku“ a „Ďalší 
postup“. Celkove sa zúčastnilo 176 delegátov z 37 krajín. 

V súvislosti so zvýšenými tokmi cestujúcich veľký potenciál, pokiaľ ide o zabezpečenie účinnejšieho a bezpečnejšieho 
riadenia hraníc, majú znalosti týkajúce sa toho, ako možno rôzne dostupné spravodajské zdroje čo najlepšie využiť 
na uskutočnenie posúdenia rizík na základe vopred poskytnutých informácií v súvislosti s cestujúcim. V úsilí 
zameranom na plnenie svojho nového mandátu agentúra podnikla kroky na preskúmanie existujúcich možností 
a na identifikáciu nových metód na optimalizáciu analýzy cestujúcich na základe vopred poskytnutých informácií 
s cieľom posilniť rozhodovací proces pri prechode cez hranice a zabezpečiť väčšie zjednodušenie pre cestujúcich bona 
fide. V tejto súvislosti v decembri 2016 bola zriadená pracovná skupina pre vopred poskytované informácie. Spočiatku 
zahŕňala 14 členských štátov, ale rýchlo získala väčšiu podporu zo strany odborníkov z praxe, čo potvrdilo pridanú 
hodnotu spoločného chápania využívania vopred poskytovaných informácií na účely riadenia hraníc a koordinovaného 
prístupu k nim. Po uskutočnení šiestich plenárnych zasadnutí a dvoch ďalších pracovných seminároch boli vypracované 
Usmernenia pre rozvíjanie schopnosti určovať ciele, ktoré zahŕňali príspevky, ktoré poskytli všetky členské štáty EÚ. 
V rámci takejto schopnosti sa využijú všetky súčasné a budúce zdroje spravodajských informácií o cestujúcich, ktoré 
možno legálne použiť na účely riadenia hraníc (napr. vopred poskytované informácie o cestujúcich, vízový informačný 
systém, systém vstup/výstup, informácie o cestujúcich, ETIAS, kontrolné zoznamy, zjednodušujúce programy, 
spravodajské siete, spravodajské informácie z otvorených zdrojov). Hlavným cieľom týchto usmernení je priblížiť 
vzájomne pracovné postupy s cieľom vybudovať základy interoperability medzi členskými štátmi so zameraním na 
cestujúceho. Dokument, ktorý má byť sprístupnený určenej cieľovej skupine v roku 2018, predstavuje prvý pokus na 
úrovni EÚ na poskytnutie súboru nástrojov a usmernení pre subjekty s rozhodovacou právomocou, projektových 
manažérov a ďalších odborníkov zapojených do danej oblasti. 

2.7. a 2.8. Eurosur a monitorovanie situácie 

V roku 2017 agentúra Frontex pokračovala v monitorovaní situácie na vonkajších hraniciach a v predhraničných 
oblastiach a poskytovala neustále vylepšovaný súbor služieb EFS členským štátom a ďalším zainteresovaným stranám. 

Dozor v reálnom čase vykonávaný zlúčenými službami Eurosuru 

V roku 2017 agentúra Frontex vypracovala a zaviedla nové zlúčené služby Eurosuru – viacúčelový vzdušný dozor (MAS), 
vďaka ktorému má agentúra po prvýkrát možnosť uskutočňovať dozor v reálnom čase. Cieľom tejto služby je zvýšiť 
situačnú informovanosť v predhraničných oblastiach so zameraním na miesta bez operačnej prítomnosti agentúry 
Frontex. Ako súčasť služby bol vytvorený európsky tím pre monitorovanie na zhromažďovanie informácií z vlastného 
lietadla agentúry Frontex nasadeného v predhraničných oblastiach viacúčelového vzdušného dozoru. Tím v reálnom 
čase získava a analyzuje údaje a distribuuje ich členským štátom a iným partnerom na následné operačné činnosti, 
ako napr. záchrana alebo zachytenie. 

Zlúčené služby Eurosuru 

Zlúčené služby Eurosuru pokračovali v podpore členských štátov a iných partnerov prostredníctvom monitorovania 
situácie a výmeny informácií. V roku 2017 služby EFS prispeli k odhaleniu a oznámeniu 42 890 incidentov v aplikácii na 
podávanie správ v rámci spoločných operácií (JORA), k získaniu 809 optických satelitných snímok (nárast o 125 % 
v porovnaní s rokom 2016), 1 230 satelitných snímok na detekciu plavidiel (nárast o 96 %), vyhotoveniu 123 správ 
o celkove 60 sledovaných plavidiel, ktoré boli predmetom záujmu (nárast počtu plavidiel o 86 %) a k 341 aktivovaným 
vyhľadávaniam anomálií v súvislosti s plavidlami. 

Systém JORA, prostredníctvom ktorého sa realizujú správy o spoločných operáciách a poskytujú služby EFS, bol v roku 
2017 aktualizovaný. Aktualizácie zahŕňali doplnenie pozícií rybárskych plavidiel v rámci služby monitorovania 
a sledovania plavidiel na základe dohody s agentúrou EFCA. S cieľom lepšie reagovať na potreby na mieste v roku 2017 
začal tím EFS pre rozvoj služby vyvíjať systém JORA druhej generácie, ktorý sa bude postupne zavádzať. 

Monitorovanie situácie 

Agentúra Frontex pokračovala v podporovaní členských štátov nepretržitými službami monitorovania situácie 
pokrývajúcimi aj služby mimo úradných hodín a dostupnosť v noci. Pravidelné a ad hoc správy poskytovali 
zainteresovaným stranám presný prehľad o situácii v pohraničných a predhraničných oblastiach EÚ takmer v reálnom 
čase, čím sa zlepšila situačná informovanosť a zvýšila schopnosť reakcie. V roku 2017 vyše 4 700 správ o monitorovaní 
poskytlo lepší prehľad o situácii na hraniciach, 42 890 incidentov bolo odhalených, oznámených a potvrdených 
v systéme JORA (15 % nárast oproti roku 2016), 4 843 užívateľom systému JORA bol poskytnutý prístup k aplikácii, vyše 
1 000 žiadostí o informácie týkajúcich sa operačných údajov bolo spracovaných tímom vyšších dozorných príslušníkov, 
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7 178 dokumentov bolo nahratých do jednotného kontaktného miesta agentúry Frontex a 32 443 korešpondenčných 
položiek bolo zaregistrovaných (13 % nárast). 

V rámci zvyšovania investícií do zručností a odbornej prípravy v oblasti monitorovania situácie boli posilnené činnosti 
operačného monitorovania médií po uskutočnení dvoch interných pracovných seminárov o monitorovaní sociálnych 
médií organizovaných pre členské štáty a ďalších partnerov vrátane Európskej komisie, Európskej služby pre vonkajšiu 
činnosť, EASO, Europolu, Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Medzinárodnej organizácie pre migráciu 
a Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov, ako aj po cvičení monitorovania sociálnych médií za účasti členských 
štátov. 

V októbri agentúra Frontex zorganizovala ďalšie tabletop cvičenie (simulovanie situácie) krízového riadenia. V rámci 
cvičenia krízového riadenia sa testovala nová koncepcia krízového riadenia zahrnutá v návrhu politiky reakcie na 
udalosti agentúry Frontex. Práce na realizácii tejto novej organizačnej koncepcie pre krízové riadenia prebiehajú. 

Najdôležitejšia udalosť: Operačné výsledky služby viacúčelového vzdušného dozoru 

V roku 2017 bola vo veľmi krátkom časovom horizonte úspešne zriadená služba MAS, vďaka ktorej sa začali 
mnohé operácie na vyhľadávanie a záchranu a na operácie zamerané proti cezhraničnej trestnej činnosti. Spolu 
s inými službami EFS vrátane služby detekcie plavidiel sa službe MAS mnohokrát podarilo odhaliť objekty na 
mori. Dovedna bolo zachránených 1 960 osôb na základe 36 odhalení plavidiel prostriedkami služby MAS 
a následných operácií spustených príslušnými vnútroštátnymi orgánmi. 

Príklady ilustrujúce spôsob fungovania služby MAS samozrejme zahŕňajú aj odhalenia z 10. októbra 2017. Jedno 
z lietadiel MAS odhalilo päť drevených člnov s približne 117 osobami na palube. V ten istý deň druhé lietadlo 
spozorovalo dva drevené člny s približne 22 osobami na palube v blízkosti Sardínie. Informácie boli odovzdané 
v reálnom čase európskemu tímu pre monitorovanie, ktorý následne informoval talianske orgány. Pátracie 
a záchranné operácie, ktoré nasledovali, koordinované talianskou pobrežnou strážou viedli k zachyteniu člnov 
a záchrane ľudí na palube. 

Viacúčelový profil služby umožňuje zapojenie MAS do rôznych funkcií a činností pobrežnej stráže. Lietadlo MAS 
spozorovalo 25. júna dve plavidlá s neobvyklým správaním na mori. Na základe posúdenia európskeho 
monitorovacieho tímu bolo jedno z nich identifikované ako sledované plavidlo, ktoré už predtým bolo 
predmetom záujmu v rámci služieb EFS. Španielske orgány boli o situácii informované a 4. júla vstúpili 
na palubu plavidla. Na palube našli šesť kontajnerov s cigaretami v hodnote 12 miliónov EUR, podľa médií to 
bola najväčšia operácia svojho druhu v histórii španielskej colnej služby. 

2.9. Medzinárodná a európska spolupráca 

V priebehu roku 2017 agentúra Frontex udržiavala efektívnu sieť pre spoluprácu s tretími krajinami, medzinárodnými 
organizáciami a príslušnými subjektmi EÚ. 

Spolupráca s tretími krajinami vrátane spolupráce prostredníctvom projektov 
technickej pomoci 

V roku 2017 agentúra Frontex investovala do užšej spolupráce s krajinami pôvodu a tranzitu v súvislosti s neregulárnou 
migráciou na kľúčových migračných trasách do EÚ. Osobitné úsilie sa venovalo posilneniu dialógu s krajinami južného 
susedstva EÚ, ako napr. Egypt, Maroko a Tunisko, a agentúra Frontex prispievala aj k celkovému úsiliu EÚ na podporu 
Líbye. Agentúra začala rokovania o pracovných dohodách aj s Guineou a Nigerom a pokročila ďalej v rokovaniach so 
Senegalom. Turecko a región západného Balkánu sú aj naďalej dôležitými prioritami v rôznych oblastiach činnosti 
agentúry. 

Agentúra naďalej podporovala svojich partnerov prostredníctvom projektov budovania kapacít financovaných 
Komisiou, a to viacročného projektu „Regionálna podpora riadenia migrácie zohľadňujúceho potrebu ochrany 
v krajinách západného Balkánu a Turecka)“ a projekt IBM budovania kapacít v regióne východného partnerstva. 
V septembri 2017 agentúra začala nový 3-ročný projekt v spolupráci s partnermi v Afrike s cieľom posilniť AFIC (pozri 
tiež oddiel 2.3). Agentúra Frontex okrem toho vypracovala ďalší projekt pod názvom EU4BorderSecurity, ktorý sa bude 
od septembra 2018 vykonávať v regióne južného susedstva. 

S cieľom poskytnúť pevný rámec pre angažovanie agentúry v rámci vonkajšieho rozmeru riadiaca rada agentúry 
Frontex prijala v decembri 2017 stratégiu medzinárodnej spolupráce. Táto stratégia pripraví pôdu pre spoluprácu 
s tretími krajinami a s medzinárodnou organizáciou v období rokov 2018 – 2020. 

Spolupráca so subjektmi EÚ a medzinárodnými organizáciami 

Úzka spolupráca pokračovala s agentúrami pre oblasť spravodlivosti a vnútorných vecí (SVV) prostredníctvom siete 
agentúr SVV, ako aj na bilaterálnej úrovni. Partnerstvá s agentúrami SVV boli rozhodujúce pre operačné činnosti 
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súvisiace s iniciatívami v oblasti hotspotov v Grécku a Taliansku, koordináciou operačných činností v kontexte cyklu 
politík EÚ/Empact a pravidelnou výmenou informácií súvisiacich s hranicami v rámci situačnej informovanosti 
a produktov operačného monitorovania. 

Rok 2017 znamenal začiatok vykonávania nových mandátov v prípade viacerých agentúr SVV. Otvorili sa tým nové 
možnosti na preskúmanie a posilnenie existujúcich dohôd o spolupráci a pre snahy o užšiu spoluprácu na operačnej 
úrovni. Spolupráca s úradom EASO, Európskou agentúrou na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov 
v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a Europolom sa prostredníctvom príslušných plánov spolupráce 
posilnila. V spolupráci s Eurojustom a agentúrou CEPOL sa začali diskusie o preskúmaných dohodách o spolupráci. 

Európska spolupráca pri činnostiach pobrežnej stráže bola posilnená tripartitnou pracovnou dohodou medzi agentúrou 
Frontex, EFCA a EMSA. Tri agentúry v súlade so svojimi novými mandátmi spolupracujú pri výmene námorných 
informácií a poskytujú nové služby v oblasti dozoru a komunikácie, zabezpečujú budovanie kapacít, analýzu 
operačných výziev a vznikajúcich rizík v námornej oblasti a plánovanie a vykonávanie viacúčelových operácií. 

Agentúra Frontex posilnila tiež svoju účasť v colnej oblasti, pravidelne prispieva k práci pracovnej skupiny Rady pre 
colnú spoluprácu a posilňuje dialóg s medzinárodnými a regionálnymi aktérmi, ako napríklad Svetová colná organizácia 
a Skupina colných odborníkov pre východnú a juhovýchodnú pozemnú hranicu. 

Rozvoj siete styčných dôstojníkov agentúry Frontex 

V roku 2017 začala svoju činnosť aj sieť styčných dôstojníkov agentúry Frontex v členských štátoch EÚ. Na základe 
rozhodnutia riadiacej rady v júni 2017 sa agentúra a členské štáty dohodli na 11 zoskupeniach a ich hlavných sídlach 
pre nasadenie styčných dôstojníkov agentúry Frontex (a začali rokovania o dvojstranných memorandách o porozumení. 
Agentúra Frontex následne vymedzila pracovné profily dôstojníkov FLO a začala náborový postup (dokončený bude 
v roku 2018). 

Rozširujúce sa siete dôstojníkov FLO v členských štátoch EÚ, ako aj v tretích krajinách si na veliteľstvách vyžadujú 
pevnú podporu a nerušený priebeh pracovných operácií. Agentúra na tento účel vytýčila prvé čiastkové ciele pre back-
office FLO, ktoré sa v plnej miere budú realizovať v roku 2018. 

Najdôležitejšie udalosti: Medzinárodná a európska spolupráca v roku 2017 

Medzinárodná konferencia hraničnej polície v roku 2017 
V dňoch 7. a 8. novembra agentúra Frontex usporiadala 23. medzinárodnú konferenciu hraničnej polície vo 
Varšave. Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 200 zástupcov zo 67 krajín medzinárodného spoločenstva pre 
bezpečnosť hraníc. 

Konferencia bola navrhnutá ako platforma na vytváranie sietí a výmenu informácií o operačných otázkach 
spoločného záujmu s cieľom posilniť spoluprácu medzi inštitúciami a uľahčiť interoperabilitu rôznych systémov 
riadenia hraníc. Hlavnou témou konferencie bolo: „Zabezpečenie globálnej bezpečnosti prostredníctvom 
integrovaného riadenia hraníc“. V priebehu 2 dní prebiehali diskusie zaoberajúce sa rôznymi témami, od 
opatrení zameraných na boj proti terorizmu prostredníctvom účinného riadenia hraníc, informačných systémov 
pre silnejšie a inteligentnejšie hranice, budovania kapacít až po stratégie na účinné monitorovanie situácie. 

V záujme posilnenia dvojstranných vzťahov a prediskutovania potenciálnej spolupráce sa využila účasť 
partnerov z tretích krajín a usporiadali sa viaceré bilaterálne a multilaterálne stretnutia s výkonným 
manažmentom agentúry a operačnými podnikateľskými subjektmi. Početné vedľajšie zasadnutia slúžili tiež ako 
dobrá príležitosť na umožnenie spolupráce medzi členskými štátmi EÚ a tretími krajinami. 

Opäť sa ukázalo, že konferencia je jedinečnou platformou na výmenu informácií medzi komunitou zaoberajúcou 
sa riadením hraníc na úrovni výkonných riaditeľov. Agentúra Frontex bude pokračovať v tejto tradícii a v roku 
2019 usporiada ďalšiu Medzinárodnú konferenciu hraničnej polície vo Varšave. 

Posilnená spolupráca s aktérmi v oblasti spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky 
Vďaka novému mandátu agentúry sa posilnili jej možnosti angažovať sa v rámci vonkajšieho rozmeru a zlepšiť 
tak spoluprácu s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť a aktérmi v oblasti spoločnej bezpečnostnej 
a obrannej politiky (SBOP). V roku 2017 agentúra venovala osobitnú pozornosť spolupráci s operáciami 
a misiami SBOP v tretích krajinách s cieľom plne využiť nové možnosti spolupráce. 

Agentúra Frontex podporuje misiu EUBAM Líbya prostredníctvom dlhodobého nasadenia expertov. Od mája 2017 
dvaja experti, ktorí boli nasadení na 3 mesiace, boli zaradení do tímu pre riadenie hraníc misie EUBAM Líbya 
a prispievali k jeho práci. Úzka spolupráca prebieha aj v rámci operácie Eunavfor MED Sophia, ktorú agentúra 
Frontex podporuje od jej vzniku v roku 2015. Agentúra Frontex poskytuje Eunavfor MED viaceré služby EFS 
a pravidelne si vymieňa informácie o jej operáciách v Stredozemí. Komunikácia aj koordinácia operačných 
činností je posilnená prostredníctvom výmeny styčných dôstojníkov na vlajkovej lodi Eunavfor MED a v spoločnej 
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operácii agentúry Frontex Triton. 

V dôsledku politickej a bezpečnostnej situácie sa spolupráca s Líbyou uskutočňovala výlučne prostredníctvom 
misie EUBAM Líbya a Eunavfor MED. Napríklad v rámci spolupráce s Eunavfor MED agentúra Frontex prispela 
k odbornej príprave 78 príslušníkov z Líbye prostredníctvom týždňového kurzu odbornej prípravy zameraného 
na presadzovanie práva. 

Misie SBOP sú tiež dôležitými partnermi dôstojníkov FLO v tretích krajinách. Napríklad Niger úzko spolupracuje 
s misiou EUCAP Sahel. Tieto interakcie preukázali zvýšenú potrebu zabezpečiť úzku spoluprácu medzi misiami 
SBOP a agentúrou Frontex a budú sa rozvíjať aj ďalej, keďže agentúra ďalej rozvíja svoju sieť styčných 
dôstojníkov v tretích krajinách. 

Rozvoj sietí styčných dôstojníkov agentúry Frontex v členských štátoch EÚ a tretích krajinách 
Od roku 2016 agentúra postupne rozvíja sieť dôstojníkov FLO v tretích krajinách a plánuje sa, že do roku 2020 
bude do kľúčových prioritných regiónov vyslaných aspoň 10 dôstojníkov FLO. V nariadení o európskej 
pohraničnej a pobrežnej stráži sa tiež uvádza, že styční dôstojníci konajú ako spojovací článok medzi agentúrou 
a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, na základe čoho bolo nasadených 11 dôstojníkov do 30 členských štátoch 
EÚ a SAC. 

V roku 2017 agentúra pokračovala v nasadzovaní dôstojníkov FLO vo vybraných prioritných regiónoch, na ktorých 
sa dohodla riadiaca rada (západný Balkán, severná a západná Afrika, Africký roh a región Hodvábnej cesty). 
V júli bol 1 dôstojník FLO nasadený Nigeri so sídlom v Niamey a v septembri bol 1 dôstojník FLO nasadený do 
regiónu západného Balkánu prevzal svoje povinnosti v Belehrade (Srbsko). 

Styční dôstojníci agentúry Frontex sú zaradení do príslušných delegácií EÚ v tretích krajinách a úzko koordinujú 
svoju prácu s európskymi styčnými dôstojníkmi pre migráciu, imigračnými styčnými dôstojníkmi členských 
štátov EÚ a ostatnými aktérmi. Prvý dôstojník FLO vyslaný do tretej krajiny bol nasadený v Ankare (Turecko) 
v roku 2016. Z prvých výsledkov práce dôstojníkov FLO už vyplývajú jasné náznaky užšej spolupráce s miestnymi 
orgánmi a otvorili sa nové príležitosti na spoluprácu. 

2.10. Komunikácia (informácie a transparentnosť, tlačová 
kancelária) 
Vzhľadom na zmenu mandátu agentúry tlačová kancelária vypracovala informačný balík týkajúci sa nového nariadenia 
a krátke animované filmy o rôznych aspektoch práce agentúry Frontex vrátane nového nariadenia. 

Tlačová kancelária pripravovala aj príspevky pre webové sídlo agentúry a zriadila tlačové stredisko s mnohými 
otázkami a odpoveďami a aktuálne témy s cieľom uľahčiť prístup k informáciám o spôsobe fungovania agentúry. 

V záujme zvýšenia transparentnosti operácií organizácie tlačová kancelária umožnila tiež prístup 150 novinárom na 
operácie agentúry Frontex a organizovala rozhovory s nasadenými dôstojníkmi. Tlačová kancelária okrem toho 
organizovala viac než 70 pričlenení novinárov k posádkam na plavidlách, vrtuľníkoch a lietadlách počas hliadkovania 
a pátracích a záchranných operácií. 

Tlačová kancelária prispela k širšej akademickej diskusii o migrácii umožnením prístupu k informáciám o agentúre 
Frontex a úlohe inštitúcií EÚ vo všeobecnosti pre študentov magisterského a doktorandského štúdia a výskumných 
pracovníkov z európskych akademických inštitúcií i mimo nich. 

Hovorcovia sa zúčastnili aj na externých stretnutiach, na ktorých bolo prítomných okolo 1 000 zástupcov občianskej 
spoločnosti a širokej verejnosti. 

Agentúra Frontex dostala zo strany širokej verejnosti mnoho žiadostí o informácie a o prístup k operáciám. V rámci 
spolupráce agentúry Frontex s občanmi sa vrcholový manažment vrátane výkonného riaditeľa a vedúcich útvarov 
aktívne zapájal do interaktívnych diskusií a priamych diskusií za okrúhlym stolom o úlohe agentúry, na ktorých sa 
vysvetľoval jej mandát a odpovedalo na otázky verejnosti. 

Najdôležitejšie udalosti: Komunikácia a tlačová kancelária v roku 2017 

Vytvorenie stránky agentúry Frontex na LinkedIn 
Minulý rok úradník agentúry Frontex pre digitálnu komunikáciu v spolupráci s útvarom ľudských zdrojov 
vypracoval stratégiu pre LinkedIn, ktorá viedla k zriadeniu účtu agentúry Frontex na LinkedIn. V roku 2017 
agentúra podpísala tiež multiagentúrnu rámcovú zmluvu so spoločnosťou LinkedIn, ktorá umožňuje, aby profil 
agentúry Frontex na LinkedIn mal viac funkcií, propagoval pracovné miesta a uskutočňoval sponzorované 
náborové kampane. Toto bol dôležitý a nevyhnutný krok, pretože agentúra prijíma veľký počet nových 
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zamestnancov a potrebuje využiť všetky dostupné kanály na oslovenie kvalifikovaných uchádzačov. 

Agentúra Frontex uverejňuje teraz všetky svoje ponuky pracovných miest na svojom profile LinkedIn (a na 
Twitteri) a propaguje takéto pracovné miesta založené na zručnostiach potrebných pre dané pracovné miesto. 
Agentúra otvorila funkciu live tab, kde sú nahrané filmy o Varšave, športových kluboch, programe stáží 
a fotografie zo sídla agentúry. Agentúra Frontex zhromaždila tiež odporúčania od bývalých stážistov, keďže 
partnerské hodnotenie je pri hľadaní nových pracovných príležitostí rozhodujúce. 

Počet sledovateľov: 6 118. 

Celkový počet zobrazení (koľkokrát každá aktualizácia je zobrazená členom siete LinkedIn): 429 878. 

Agentúra Frontex zaznamenala v priebehu náborových kampaní významný nárast počtu sledovateľov. 

2.11. Základné práva a ochrana údajov 
Pracovníčka pre základné práva (FRO) poskytovala v rámci svojich bežných povinností operačným jednotkám na 
posúdenie pripomienky k väčšine operačných plánov. Navyše aj systém pripomienok k hodnotiacim správam (5) sa 
začal pripravovať detailnejšie. Pracovníčka pre základné práva bola vymenovaná za koordinátorku ôsmich správ 
o závažných incidentoch v oblasti základných práv, ktoré predložili účastníci operácií v roku 2017. 

Pracovníčka pre základné práva podporila aj prvé začlenenie špecifického cieľa v oblasti základných práv s príslušnými 
ukazovateľmi do doručených návrhov operačných plánov (OPLAN), ktoré je potrebné testovať a aktualizovať. Obdobne 
odporučila tiež, aby sa krátke hodnotenie celkovej situácie v tretích krajinách vykonalo v rámci spoločných operácií – 
SO Flexibilné operačné činnosti pozemná týkajúca sa dozoru na hraniciach 2017 a SO Koordinačné miesta pozemná 
2017. 

Tím pracovníčky pre základné práva (tím FRO) podporil operačné brífingy SO Kontaktné miesta pozemná a SO 
Koordinačné miesta pozemná 2017, SO Pegasus, SO Kontaktné miesta vzdušná 2017 - Brífing riadnych príslušníkov, SO 
Alexis 2017: Fáza 2 – Brífing pre pozorovateľov krajín mimo EÚ a príslušníkov nasadených v druhej fáze SO, styčného 
dôstojníka pre NATO, styčného dôstojníka pre Niger, styčného dôstojníka pre západný Balkán, všeobecný brífing úseku 
pozemných hraníc (LBS) a VEGA Deti vzdušná 2017 so školeniami o základných právach. 

Tím FRO sa zúčastnil na Konferencii vedúcich operácií na letiskách v roku 2017 a poskytol informácie o osobitných 
záležitostiach súvisiacich so základnými právami vrátane prístupu k azylu na letiskách. Poskytol tiež informácie 
o konkrétnych potrebách zraniteľných osôb. Okrem toho s cieľom zlepšiť schopnosti príslušníkov pohraničnej stráže 
v oblasti identifikácie detí na cestách a ochrany pred akýmkoľvek rizikom, tím FRO podporil vypracovanie príručky 
VEGA Príručka: Deti pre pozemné a námorné hranice. Uskutočnil niekoľko návštev v teréne a zúčastnil sa na 
readmisných a návratových operáciách s cieľom monitorovať operačné činnosti a poskytnúť usmernenia týkajúce sa 
dodržiavania základných práv. 

V rámci prebiehajúcej revízie mechanizmu monitorovania základných práv pri všetkých činnostiach agentúry 
pracovníčka pre základné práva prispela k aktualizácii a posilneniu štandardných operačných postupov týkajúcich sa 
podávania správ o závažných incidentoch, pričom sa zamerala na aspekty týkajúce sa oznámenia údajných porušení 
základných práv a kontroly následných opatrení podľa mandátu. 

Pokiaľ ide o nasadenie FRM zo skupiny členov monitorovacej skupiny pre nútený návrat, pracovníčka pre základné 
práva prispela k stanoveniu a výberu členov monitorovacej skupiny pre nútený návrat organizovaných oddelením 
združených zdrojov v nadväznosti na otvorenú výzvu zaslanú príslušným orgánom v členských štátoch. Účasťou 
pracovníčky pre základné práva na tomto procese sa zaistilo, aby členovia monitorovacej skupiny mali také zručnosti 
a kompetencie, ktoré im umožnia vykonávať ich úlohy v súlade so základnými právami. 

Tím FRO sa aktívne podieľal na týchto úvodných školeniach pre nových pracovníkov: „Školenie o základných právach“ 
– odborná príprava pre príslušníkov pohraničnej stráže“, „Školitelia agentúry Frontex v oblasti základných práv: 
stretnutie zamerané na rozvoj“, „Školenie príslušníkov hraničného dozoru v tímoch európskej pohraničnej a pobrežnej 
stráže (II)“, „Ochrana dieťaťa na hraniciach EÚ“, kurzy pre FRM o monitorovaní núteného návratu II a „Spoločné 
základné študijné osnovy pre vzdelávanie a odbornú prípravu príslušníkov pohraničnej a pobrežnej stráže na strednej 
úrovni“. Pracovníčka pre základné práva predložila tiež revidovanú verziu koncepčného dokumentu o príprave 
„Špecializovaného školenia v oblasti základných práv pre zamestnancov agentúry“, ktoré by malo prirodzene 
nadväzovať na „Základné školenie v oblasti základných práv pre zamestnancov agentúry“ určené najmä pre 
operačných príslušníkov. 

Pracovníčka pre základné práva dostala v roku 2017 celkove 15 sťažností. Po preskúmaní prípustnosti bolo päť 
sťažností uznaných ako prípustné, z nich ktorých tri sú v súčasnosti predmetom vyšetrovania. Zvyšné dve boli úspešne 
uzavreté. Tím FRO podporil aj návrh nového postupu týkajúceho sa mechanizmu podávania sťažností v prípade 
operačných plánov pre operácie, ako aj pre návratové činnosti v úzkej spolupráci s príslušnými operačnými jednotkami 
agentúry. Cieľom mechanizmu je mať k dispozícii online systém na podávanie sťažností priamo z mobilných zariadení. 
Na tento účel tím FRO spolupracuje s oddelením IKT na vývoji takéhoto systému a už spustil mikrosídlo na webovom 
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sídle agentúry (https://microsite.frontex.europa.eu/en/Complaints), ktoré zabezpečuje bezpečnosť informácií 
a dôvernosť. Tím FRO predložil agentúre revidovaný návrh súčasného mechanizmu pravidiel na základe skúseností 
nadobudnutých od ustanovenia mechanizmu a po porade s konzultačným fórom. 

Najdôležitejšie udalosti: Základné práva v roku 2017 

Tím FRO sa úspešne a spoločne zapojil do procesu navrhovania stratégie základných práv s cieľom nahradiť 
stratégiu prijatú v roku 2011. Tento proces zahŕňal všetky nové relevantné záväzky agentúry podľa jej nového 
mandátu stanoveného v nariadení s osobitným dôrazom na ochranu detí a uplatňovanie hľadiska rodovej 
rovnosti. O stratégii sa teraz diskutuje interne, až pokým sa nedospeje do fázy uskutočnenia povinnej 
konzultácie s konzultačným fórom. 

Pracovníčka pre základné práva sa v roku 2017 aktívne angažovala v podpore ďalšieho zavádzania a odbornej 
prípravy nových členov skupiny FRM, ktorá začala fungovať 7. januára 2017, s podporou projektu 
Medzinárodného centra pre rozvoj migračnej politiky týkajúceho sa monitorovania nútených návratov, fáza II. 
Dva intenzívne kurzy odbornej prípravy trvajúce celý týždeň, v ktorých sa pracovníčka pre základné práva veľmi 
aktívne angažovala, sa v roku 2017 uskutočnili januári (Amsterdam) a júli (Lisabon). Hlavný výsledok práce 
členov monitorovacej skupiny pozostával z monitorovacej správy, ktorú pravidelne zasielali pracovníčke pre 
základné práva na analýzu, a na ich základe boli vypracované dva súbory veľmi hodnotných pripomienok 
priložených ako pozorovania k polročným hodnotiacim správam agentúry týkajúcim sa návratových operácií. 
Informácie o týchto pozorovaniach sa oznámili odborníkom a monitorovacím orgánom na účely zlepšenia 
harmonizácie noriem a postupov a zvýšenia informovanosti o ich vplyve na základné práva počas návratových 
operácií. 

Ochrana údajov 

Novoprijatá úradníčka pre ochranu údajov na plný pracovný čas sa v prvých 6 mesiacov zamerala na: 

• vytvorenie kultúry ochrany údajov v rámci organizácie, 
• systematické poskytovanie odbornej prípravy v oblasti ochrany údajov pre nových pracovníkov, 
navrhnutie a realizáciu seminára o ochrane údajov, 
• zmenu registra operácií spracovania osobných údajov a prístup verejnosti k oznámeniam podporujúcim nové 

nariadenia, 

• predbežné oznámenie týkajúce sa aplikácie FAR úspešne zaslané Európskemu dozornému úradníkovi pre 
ochranu údajov, 

• úspešné lobovanie týkajúce sa prepracovania nariadenia (ES) č. 45/2001 v súvislosti so zachovaním kapitoly 
o operačných osobných údajov týkajúcej sa agentúry Frontex. 

Najdôležitejšie udalosti: Ochrana údajov v roku 2017 

Príprava na ďalšie zhromažďovanie, spracovanie a výmenu osobných údajov v súvislosti s novým mandátom 
agentúry v oblasti boja proti cezhraničnej trestnej činnosti a predchádzaním terorizmu. 

2.12. Riadenie a rozvoj organizácie 

Finančné a korporátne služby 

Po nadobudnutí účinnosti nového nariadenia o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktoré na základe 
rozšírenia úloh a povinností agentúry posilnilo jej mandát, bolo potrebné uskutočniť dôkladnú revíziu 
existujúceho systému financovania s cieľom náležite podporiť vykonávanie rozšíreného mandátu a efektívne 
hospodáriť so zvýšenými rozpočtovými zdrojmi. Agentúra Frontex spolu s členskými štátmi/SAC vypracovala 
novú grantovú schému, ktorej cieľom je výrazne znížiť administratívne zaťaženie agentúry aj vnútroštátnych 
orgánov vďaka zavedeniu jednotkových nákladov. Okrem toho sa vystavuje podstatne nižší počet individuálnych 
dohôd a vzťahujú sa na dlhšie časové obdobie. 

Oddelenie pripravilo tiež všetku potrebnú dokumentáciu pre rozpočtový orgán na umožnenie, aby si agentúra 
mohla prenajať ďalšie poschodia v súčasnej kancelárskej budove a úspešne prerokovalo zmeny nájomnej 
zmluvy. 

V roku 2017 bol odbor korporátnych služieb zodpovedný aj za organizovanie ôsmeho ročníka Európskeho dňa 
pohraničnej stráže — hlavného podujatia agentúry Frontex. Na podujatí, ktoré sa konalo 12. júna v hoteli Narvil 
(Poľsko), sa zúčastnilo viac než 500 príslušníkov pohraničnej stráže a iných úradníkov z 38 krajín. Súčasťou 
programu boli štyri panelové diskusie s témami týkajúcimi sa transformácie agentúry Frontex vrátane nového 
prístupu k európskemu integrovanému riadeniu hraníc, úlohám európskej pobrežnej stráže a bezpečnosti hraníc 
ako súčasti udržiavania vnútornej bezpečnosti v rámci EÚ. Podujatie, premenované na Deň európskej 

https://microsite.frontex.europa.eu/en/Complaints
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pohraničnej a pobrežnej stráže, poskytuje európskej komunite pohraničnej a pobrežnej stráže príležitosť 
vymeniť si skúsenosti, najlepšie postupy a spoločné hodnoty.  

Ľudské zdroje a bezpečnosť 

Rok 2017 bol prvým úplným rokom od nadobudnutia účinnosti nariadenia o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži. 
Pridelením nových zdrojov (finančných aj ľudských) sa vytvorila bezprecedentná situácia pre služby v oblasti ľudských 
zdrojov. Nárast činností si vyžadoval množstvo úsilia na účinné riešenie očakávaní jednotlivých zainteresovaných strán. 
Prijatím stratégie v oblasti ľudských zdrojov koncom roku 2016 (pričom rok 2017 bol prvým úplným rokom vykonávania) 
a posilnením služieb v oblasti ľudských zdrojov pridelením nových zdrojov vedenie agentúry Frontex jasne upozornilo 
na význam tejto oblasti. Rozšírila sa aj oblasť bezpečnosti a príslušné rozhodnutia vedenia podporili vývoj tohto 
rozmeru. V neposlednom rade je potrebné uviesť, že ľudské zdroje aj bezpečnostné aspekty sa uznávajú ako 
strategické a veľmi dôležité oblasti pre riadne fungovanie agentúry. 

Najdôležitejšie udalosti: Ľudské zdroje a bezpečnosť v roku 2017 

Napriek obrovskému pracovnému zaťaženiu súvisiacemu s rekordným počtom náborových konaní a nových 
pracovníkov prijatých do zamestnania v roku 2017 sa nevyskytol ani jeden prípad neúspešnej skúšobnej lehoty. 
Poukazuje to na skutočnosť, že v náborových postupoch agentúry Frontex sa kladie silný dôraz na zložku kvality. 

Informačné a komunikačné technológie 

Rok 2017 bol náročný aj pre oblasť IT vzhľadom na všetky prebiehajúce zmeny a začiatok vývoja praktických riešení 
na vykonávanie nového mandátu agentúry Frontex. IKT podporovali súčasné riešenia v oblasti IT, aktualizovali 
a modernizovali systémy, najmä v súvislosti so slabými miestami v oblasti bezpečnosti. Okrem toho IKT sa museli 
pripraviť na organizačné zmeny a prispieť ku koncepcii riešenia posudzovania zraniteľnosti, k špecifikáciám verejných 
súťaží a projektovej organizácii nového systému riadenia operačných zdrojov. Pokračovalo sa vo vývoji a rozširovaní 
aplikácie FAR a konfigurácii a zavádzaní pracovných postupov správy dokumentov, riešenia MyFX (platforma na 
spoluprácu a správu dokumentov) s aub-projektom „komunity“ (projekt a pracovné skupiny) a modulmi pre nábory 
a pre sťažnosti. 

Najdôležitejšie udalosti: Informačné a komunikačné technológie v roku 2017 

• Dočasné povolenie na prevádzku udelené komunikačnej sieti Eurosur umožňuje výmenu utajovaných 
informácií medzi uzlami, 

• Automatizácia pracovných tokov v prípade rozhodnutí výkonného riaditeľa, administratívnych správ 
a bezpečnostných upozornení, 

• Začatie prípravy a operačného využívania aplikácie FAR, 

• Vývoj a začatie operačného využívania náborového procesu prostredníctvom platformy MyFrontex – 
všetky žiadosti spracované systémami od začiatku operácie (viac než 1 000 zložiek so žiadosťami do 
konca roku 2017), 

• Zavedenie bezpapierového pracovného postupu pre riadenie elektronického prístupu pre používateľov 
na účely udelenia/zrušenia/zmeny prístupu používateľov k informačným systémom v sieti bez 
utajovaných informácií: 473 elektronických žiadostí zaregistrovaných v roku 2017 (po oznámení tejto 
služby v máji 2017), 

• Zavedenie bezpapierového pracovného postupu pre riadenie elektronického prístupu pre používateľov 
na účely udelenia/zrušenia/zmeny prístupu používateľov do budov: 419 elektronických žiadostí 
zaregistrovaných v roku 2017 (po oznámení tejto služby v máji 2017), 

• Štandardizácia spôsobu, akým sa elektronická pošta agentúry Frontex používa vo forme 
administratívneho oznámenia č. R-AN-2017–9, 

• Celkový počet incidentov a žiadostí o služby otvorených v roku 2017: 21 342 celkový počet incidentov 
a žiadostí o služby uzavretých v roku 2017: 20 948. 

• špecifikácie o úrovni poskytovaných služieb/dohoda o úrovni poskytovaných služieb pre všetky 
incidenty a žiadosti o služby uzavreté v roku 2017: 93 %. 
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Právne záležitosti 

Rok 2017 bol pre oddelenie pre právne záležitosti (LAU) náročným rokom v neposlednom rade z dôvodu zlúčenia 
oddelenia LAU od 1. januára 2018 s tímom pre verejné obstarávanie FCS (čo si vyžiadalo množstvo prípravných prác) 
a v súčasnosti toto oddelenie funguje ako oddelenie pre právne záležitosti a verejné obstarávanie. Oddelenie LAU ako 
také sa v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi viac zapájalo do právnych otázok súvisiacich s postupmi verejného 
obstarávania. 

Oddelenie LAU sa však tiež vo väčšej miere zaoberalo svojimi tradičnejšími kompetenciami. Napríklad vzhľadom na 
rastúci počet žiadostí o právnu podporu oddelenie LAU zriadilo špecializovaný interný tím poskytujúci právnu podporu 
rôznym operačným divíziám/jednotkám a organizačným útvarom agentúry. Oddelenie LAU ako také bolo veľmi aktívne 
napríklad pri preskúmavaní a prispievaní k návrhom a podpisovaniu rôznych operačných plánov, memoránd 
o porozumení týkajúcich sa nasadenia dôstojníkov FLO do viacerých tretích krajín a dohôd o štatúte s viacerými tretími 
krajinami (napr. Albánsko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko a Srbsko), ako aj pri monitorovaní 
a poskytovaní informácií k návrhu Komisie týkajúceho sa ETIAS a pri revízii „kódexu správania pre všetky osoby 
podieľajúce sa na operačných činnostiach agentúry Frontex“. 

Okrem toho opäť vzhľadom na rastúci počet žiadostí o právnu podporu oddelenie LAU zriadilo špecializovaný interný 
tím poskytujúci právnu podporu rôznym neoperačným divíziám/jednotkám a subjektom agentúry. Oddelenie LAU ako 
také bolo veľmi aktívne napríklad pri hodnotení kontroly kvality interných rozhodovacích procesov (napr. právne 
posúdenie návrhu rozhodnutí výkonného riaditeľa a riadiacej rady), zabezpečení nového prenájmu kancelárskych 
priestorov vo Wronii, predĺžení existujúceho prenájmu kancelárskych priestorov v budove Warsaw Spire, podpore 
návrhu, podpisu a vykonávania dohody o sídle medzi Poľskom a agentúrou Frontex, podpísaní notárskej zápisnice 
v súvislosti s pozemkom na ulici Rachlawicka 132 a podpore zavedenia a vykonávania nového systému financovania 
operačných činností. 

Napokon, oddelenie LAU bolo naďalej zodpovedné za náležité vybavovanie rastúceho počtu žiadostí o prístup 
k dokumentom, sťažností podaných európskemu ombudsmanovi, zastupovanie agentúry Frontex v súdnych sporoch 
a vymáhanie nákladov vynaložených v súdnych konaniach. 

Najdôležitejšie udalosti: Právne záležitosti v roku 2017 

Prispenie k podpísaniu viacerých dohôd o štatúte s tretími krajinami 
Pod vedením Komisie sa oddelenie LAU (spolu s oddeleniami IEC a JOU) vo veľkej miere podieľalo na prípravnej 
a rokovacej fáze v prípade viacerých návrhov dohôd o štatúte, ktoré sa majú uzatvoriť medzi Európskou úniou 
a viacerými tretími krajinami (zatiaľ je to Albánsko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko a Srbsko). 
Konkrétnejšie, oddelenie LAU dôkladne preskúmalo pripomienky, ktoré poskytli tretie krajiny, analyzovalo ich 
zákonnosť a operačné dôsledky, porovnalo ich s inými zmluvnými stranami z dohôd o štatúte uzavretými 
minulosti a poskytla Komisii iný návrh. 

Oddelenie LAU sa aktívne zúčastnilo na niekoľkých kolách rokovaní s tretími krajinami a poskytlo významné 
informácie počas týchto rokovaní a po nich. Oddelenie LAU ako také aktívne prispievalo k dosahovaniu 
prijateľných kompromisov s viacerými tretími krajinami o týchto návrhoch dohôd o štatúte, ktoré sa ukazujú 
ako prijateľné pre všetky zúčastnené strany. Oddelenie LAU sa zameralo najmä na niektoré kľúčové prvky 
veľkého strategického/operačného významu, ako napr. dosiahnutie čo najvyššej miery imunity pre členov tímov 
(vzhľadom na to, že členské štáty by sa inak zdráhali nasadiť príslušníkov pohraničnej stráže v tretích krajinách). 

Okrem toho oddelenie LAU vypracovalo porovnávaciu tabuľku niektorých kľúčových prvkov vysokého 
strategického/operačného významu vrátane informácií získaných z rôznych predchádzajúcich dohôd o štatúte. 
Táto porovnávacia tabuľka by mohla mať významnú strategickú hodnotu pri všetkých budúcich rokovaniach 
s tretími krajinami o uzavretí dohôd o štatúte (a počas fáz, ktoré im predchádzajú). 

Prispenie k podpísaniu a vykonávaniu dohody o sídle a prevode pozemku 
Oddelenie LAU poskytovalo rozsiahlu právnu podporu, ktorá viedla k podpísaniu a nadobudnutiu platnosti 
dohody o sídle medzi agentúrou Frontex a Poľskom a prevode pozemku na výstavbu jej nového sídla. Okrem 
toho oddelenie LAU bude naďalej podporovať vykonávanie dohody o sídle. 
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Transformácia agentúry 

Najdôležitejšie udalosti: Transformácia agentúry v roku 2017 

V roku 2017 sa agentúra v plnej miere zapájala do riadenia zmien a inovačného procesu s cieľom riešiť všetky 
strategické organizačné zložky ovplyvnené prudkým nárastom misií, úloh a povinností, rozpočtu 
a zamestnancov. 

Pod vedením výkonného riaditeľa agentúry Frontex transformácia agentúry zahŕňala viaceré projekty riadenia 
zmien. Zaviedli sa osobitné mechanizmy na navrhovanie novej organizačnej schémy a na ďalšie rozpracovanie 
internej štruktúry agentúry Frontex pri súčasnom preskúmaní existujúcej vízie, poslania a hodnôt agentúry 
Frontex. 

Agentúra v rámci toho umožnila priestor potrebný na spoluprácu vytvorením nových platforiem na diskusiu 
a tvorbu koncepcií a zabezpečila tak, aby sa mohli prijímať informované rozhodnutia o prideľovaní 
zamestnancov, zručnostiach a kompetenciách v rámci portfólia bez obmedzovania sa len na nové organizačné 
útvary. 

Po prijatí novej organizačnej štruktúry v júni 2017 výkonný riaditeľ zriadil špecializované projektové rady na 
zavedenie nových organizačných útvarov agentúry Frontex (divízií, útvarov a oddelení). Manažéri boli 
vymenovaní za projektových manažérov a konali sa pravidelné stretnutia na riešenie kľúčových výziev vrátane 
prideľovania zdrojov. Vytvorením takýchto systémov riadenia sa umožnilo zabezpečiť prístup ku všetkým 
zložkám zmeny uceleným a konzistentným spôsobom. Prispelo to najmä k lepšiemu vymedzeniu rozsahu činností 
a vymedzeniu existujúcich a nových povinností. Tento proces prispel k lepšiemu pochopeniu vznikajúcej potreby 
poukázať vo väčšej miere na kľúčové úlohy a sústrediť sa na ne na úrovni agentúry, ako dokazuje vytvorenie 
nových útvarov zameraných na základné práva, vnútornú kontrolu, médiá a tlač vzťahy a ochranu údajov – 
s rozšírenými portfóliami na prispôsobenie sa novým potrebám a na náležité zmiernenie potenciálnych nových 
rizík spojených s bezprecedentným rastom. 

Pokiaľ ide o víziu, poslanie a hodnoty agentúry Frontex, agentúra si osvojila prístup založený na spolupráci 
a začala s diskusiami medzi manažérmi a ich príspevkami a zároveň sa o nich intenzívne diskutovalo aj medzi 
pracovníkmi vymenovanými na dobrovoľnom základe do tematickej skupiny. 

Pre manažérov bol zavedený nový program odbornej prípravy vedúcich pracovníkov spolu s novou platformou 
na výmenu informácií, v rámci ktorej sa začali pravidelne stretávať s cieľom riešiť prierezové otázky súvisiace 
s transformáciou agentúry. 
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3. HLAVNÉ VÝSLEDKY A POKROK V PLNENÍ 
VŠEOBECNÝCH A ŠPECIFICKÝCH CIEĽOV 
AGENTÚRY FRONTEX 

3.1. Hlavné ukazovatele výkonnosti 
Najvýznamnejšie kľúčové ukazovatele výkonnosti: 

Opis ukazovateľa V roku 2017 by mal počet členských štátov podieľajúcich sa na operačných 
činnostiach zostať na rovnakej úrovni ako v roku 2016. 

Cieľ Na operačných činnostiach v priebehu roku 2017 sa zúčastnilo v priemere 
30 členských štátov a krajín SAC. 

 

 

Z prehľadu vyplýva, že počas roku 2017 sa všetky členské štáty a krajiny SAC zúčastnili aspoň na jednej spoločnej 
operácii. V tomto smere bol stanovený cieľ dosiahnutý. 

V roku 2017 sa na návratových operáciách koordinovaných a spolufinancovaných agentúrou Frontex podieľalo 
26 členských štátov, čo je o dva viac ako v roku 2016. Z prehľadu vyplýva, že aj keď sa počet návratových operácií 
výrazne zvýšil, hlavní užívatelia (účastníci) týchto činností a služieb zostali na rovnakej úrovni ako v roku 2016. 
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Vyššie a nižšie uvedený graf znázorňuje príspevky podľa jednotlivých členských štátov a krajiny SAC k celkovému počtu 
nasadení koordinovaných agentúrou Frontex (v dňoch). Tieto príspevky pochádzali buď zo skupín, alebo to boli 
„dodatoční experti“, ktorí neboli súčasťou žiadnej skupiny. 
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Predchádzajúce dva grafy o ľudských zdrojoch nasadených do operačných činností (spoločné operácie) je potrebné 
vykladať spolu s grafom nižšie, lebo ten znázorňuje, že aspoň jeden z hostiteľských členských štátov (Grécko) je stále 
hlavným poskytovateľom ľudských zdrojov do spoločných operácií. V porovnaní s predchádzajúcim rokom príspevky 
z iných hostiteľských členských štátov sú teraz oveľa lepšie vyvážené príspevkami z ďalších (hlavných) zúčastnených 
členských štátov, ako napr. Nemecko, Malta, Holandsko, Portugalsko a Rumunsko. 

 

Rovnaký trend možno pozorovať aj v súvislosti s nasadením technického vybavenia. Aj tu príspevky zo zúčastnených 
členských štátov začali prevažovať nad úrovňou príspevkov z hostiteľských členských štátov. V súčasnej fáze a na 
základe nástrojov, ktoré má agentúra k dispozícii v plnom rozsahu (vlastné vybavenie), ale aj vzhľadom na úroveň 
využívania zdrojov v zúčastnených členských štátoch, úplné nahradenie zdrojov poskytnutých hostiteľským členským 
štátom sa nedá dosiahnuť. 
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Opis ukazovateľa Zvýšený dôraz na kvalitu produktov a služieb agentúry Frontex by mal viesť 
k zlepšeniu úrovne spokojnosti zákazníkov (nárast o 0,1 bodu). 

Cieľ Úroveň spokojnosti klientov na úrovni (priemer) 4. 
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Level of satisfaction with Frontex products by external 
stakeholder 

Úroveň spokojnosti s produktmi agentúry Frontex zo 
strany externých zainteresovaných strán 

Výsledky prieskumov spokojnosti zákazníkov, ktoré uskutočnili oddelenia, poukazujú na zlepšenie v porovnaní s rokom 
2016. Napriek už vysokej úrovni spokojnosti došlo k miernemu zvýšeniu. 
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3.2. Hlavné závery týkajúce sa riadenia a vnútornej 
kontroly 

Agentúra Frontex vykonáva svoje operácie v súlade s platnými zákonmi a predpismi, ktoré pracujú otvoreným 
a transparentným spôsobom a spĺňajú očakávanú vysokú úroveň odborných a etických noriem. 

Agentúra Frontex na účely plnenia svojich cieľov prijala súbor štandardov vnútornej kontroly založených na 
medzinárodných osvedčených postupoch. Podľa nariadenia o rozpočtových pravidlách sa vyžaduje, aby organizačná 
štruktúra a systémy vnútornej kontroly používané na plnenie rozpočtu boli zostavené v súlade s týmito normami. 

Prebiehajúce preskúmanie systému vnútornej kontroly a výkonnosti organizácie v roku 2017 poskytlo primerané 
uistenie vedeniu agentúry Frontex, pokiaľ ide o úroveň súladu so všetkými vnútornými kontrolami, správne fungovanie 
zavedených systémov, ako aj o výkonnosť organizácie. Preskúmanie poukázalo na hlavné silné stránky, ako aj 
na nedostatky zavedených systémov a podporilo vytvorenie akčného plánu zlepšení. 

V roku 2017 agentúra Frontex prijala opatrenia na zlepšenie efektívnosti svojich systémov vnútornej kontroly. Takéto 
opatrenia je potrebné zaviesť vzhľadom na pokračujúce vykonávanie nového a rozšíreného mandátu, významné 
zvýšenie počtu zamestnancov a následnú revíziu organizačnej štruktúry. Tieto záväzky si určite vyžiadajú spomalenie 
účinného vykonávania kontrolných opatrení v dôsledku predĺženej „krivky učenia sa“. 

Napriek tomu riadenie rizík a procesov (ICS 8 – Procesy a postupy, ICS 11 – Správa dokumentov a ICS 12 – Informácie 
a komunikácia) a tiež vedenie (ICS 9 – Dohľad vedenia a ICS 15 – Hodnotenie systému vnútornej kontroly) si udržali 
vysokú úroveň efektívnosti. 

Riadenie ľudí (ICS 3 Prideľovanie a mobilita zamestnancov) a ICS 7 – Operačná štruktúra si podľa hodnotenia vyžadujú 
významné zlepšenia. Po reorganizácii štruktúry agentúry Frontex, ktorú riadiaca rada prijala v júni 2017, sa projekty 
rozvoja vzťahujú na obe oblasti, čo by malo zvýšiť účinnosť kontrol a už priniesli výsledky v prvom štvrťroku 2018, 
keď sa pripravovala táto správa. 

Agentúra Frontex okrem toho systematicky skúmala dostupné výsledky kontroly a ukazovatele vrátane tých, ktoré sú 
zamerané na dohľad nad organizačnými útvarmi, ktorým zverila úlohy súvisiace s plnením rozpočtu, spolu 
s pripomienkami a odporúčaniami, ktoré poskytli interní audítori a Európsky dvor audítorov. Tieto prvky sa posúdili, 
aby sa zistil ich vplyv na získanie uistenia vedenia v súvislosti s plnením cieľov kontroly. 

Na záver, vedenie agentúry Frontex získalo primerané uistenie, že agentúra Frontex pokračovala vo vykonávaní 
komplexného systému vnútorných kontrol, riadenia orientovaného na výkon a na výsledky zahŕňajúceho riadenie rizík 
a zabezpečila proporcionálny prístup k dodržiavaniu a účinnosti interných postupov a systémov. Zavedené boli 
potrebné zlepšenia a posilnenia a výkonný riaditeľ vo svojej funkcii povoľujúceho úradníka podpísal vyhlásenie 
o vierohodnosti. 

Agentúra Frontex však uznáva, že vzhľadom na podstatné zvýšenie rozpočtu agentúry (finančné a ľudské zdroje) 
a vykonávanie rozšírených úloh a povinností pridelených agentúre Frontex je potrebné systém vnútornej kontroly 
v roku 2018 ďalej posilňovať a zlepšovať. 
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4. ROZPOČTOVÉ A FINANČNÉ HOSPODÁRENIE 
Všetky výdavky sa realizujú formou centralizovaného hospodárenia. Agentúra spravidla využíva model 3 finančného 
obehu „decentralizovaný obeh s ústrednou protiváhou“, v ktorom sa úlohy operačnej iniciácie a overovanie spolu 
s iniciáciou financovania vykonávajú v každej divízii. Finančné overovanie ex ante vykonáva centrálne odbor 
finančných služieb v rámci oddelenia finančných a korporátnych služieb divízii správy a riadenia agentúry. 

V agentúre Frontex boli identifikované štyri rôzne obehy: štandardný obeh, zjednodušený obeh pre záväzky, 
zjednodušený obeh pre platby a obeh pre služobné cesty. 

V prípade platieb pod 5 000 EUR sa postupuje formou zjednodušeného obehu, v ktorom úlohy operačného a finančného 
overenia vykonáva povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním. 

V prípade služobných ciest operačné úlohy a začatie financovania vykonávajú centrálne zamestnanci odboru 
korporátnych cestovných služieb v rámci oddelenia Finančné a korporátne služby. Úlohy týkajúce sa operačného 
a finančného overenia vykonáva príslušný povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním. 

V prípade ostatných transakcií sa používa štandardný obeh, v ktorom sú úlohy operačného overenia, finančného 
overenia a úlohy povoľujúceho úradníka alebo povoľujúceho úradníka vymenovaného delegovaním oddelené. 

Systém delegovania a zastupovania v agentúre Frontex sa riadi nasledovnými zásadami. 

• Výkonný riaditeľ a zástupca výkonného riaditeľa sú oprávnení podpisovať všetky transakcie na všetky sumy 
a pre všetky rozpočtové riadky. 

• Delegovanie povoľuje výkonný riaditeľ riaditeľom divízií, vedúcim oddelení, vedúcim úsekov a ďalším 
vybraným zamestnancom. Pre takéto delegovanie platia rôzne finančné limity v závislosti od pozície 
povoľujúceho úradníka vymenovaného delegovaním (spravidla: riaditeľ – 500 000 EUR; ostatné pozície - od 
5 000 EUR do 200 000 EUR). 

• Zastupovanie/suppléances: zastupovanie sa spravidla vykonáva smerom nadol, čo znamená, že vedúci 
oddelenia nahradia riaditeľov, vedúci úsekov nahradia vedúcich oddelenia, vedúci úseku, ktorí sú 
neprítomní, sú nahradení iným vedúcim úseku z toho istého oddelenia alebo delegovaným zamestnancom 
z úseku. 

4.1. Využitie rozpočtových prostriedkov 
 

Zdroj financovania Rozpočet Spolu záväzky Spolu platby 

C1 Riadny rozpočet 280 560 000 273 913 199 98% 186 355 601 66% 

C4 Vnútorné pripísané príjmy 3 466 079 3 096 707 89% 2 458 148 71% 

C5 Prenos vnútorných pripísaných 
príjmov 1 928 140 1 880 429 98% 1 660 552 86% 

C8 Automatický prenos 74 350 323 63 227 656 85% 63 225 147 85% 

Medzisúčet: 360 304 542 342 167 991 95% 253 699 448 70% 

RO Účelovo viazané výdavky 23 823 593 18 439 477 77% 10 773 703 45% 

 Spolu: 384 128 135 360 607 468 94% 264 473 151 69% 

Tabuľka 1. Súhrnný prehľad využitia v roku 2017 podľa jednotlivých zdrojov finančných prostriedkov 

Pôvodne schválený rozpočet vo výške 302 mil. EUR bol trikrát zmenený a schválený bol výsledný rozpočet vo výške 
280,6 mil. EUR. 

V roku bolo 98 % rozpočtových prostriedkov C1 viazaných a 66 % uhradených. Neviazané rozpočtové prostriedky vo 
výške 6,6 mil. EUR museli byť zrušené, 2,25 mil. EUR z povinnej operačnej rezervy, ktorú bolo potrebné uchovať do 
31. decembra 2017, aby bolo k dispozícii dostatok finančných prostriedkov v prípade rýchleho zásahu, je zahrnutých 
v tejto sume. Viazané, ale ešte nezaplatené rozpočtové prostriedky dosiahli k 31. decembru 2017 výšku 87,6 mil. EUR 
(31 %). Boli automaticky prenesené do roku 2018 a tvoria finančné prostriedky C8. Tieto záväzky budú uhradené 
v priebehu roku 2018 po konečnom dodaní tovaru alebo služieb alebo dokončení operačných činností. 
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Finančné prostriedky automaticky prenesené z roku 2016 do roku 2017 (finančné prostriedky C8) boli vo výške 
74,4 mil. EUR, z čoho 85 % bolo uhradených. Zvyšných 15 % (11,1 mil. EUR) muselo byť zrušených. 

Vnútorné pripísané príjmy sú sumy refundované z finančných prostriedkov z bežného rozpočtu agentúry Frontex (C1) 
odhlasované rozpočtovým orgánom. Vnútorné pripísané príjmy sa týkajú príkazov na vymáhanie, ktoré boli 
zhromaždené k dnešnému dňu, a predstavujú sumu 3,5 mil. EUR (C4). Z finančných prostriedkov C4 bolo 89 % 
viazaných v roku 2017 a 71 % bolo zaplatených. Zostávajúca suma vo výške 0,3 mil. EUR bude prenesená do finančných 
prostriedkov C5 v roku 2018. 1,9 mil. EUR (C5) pochádza z príkazov na vymáhanie, ktoré boli prenesené z roku 2016. 
98 % finančných prostriedkov C5 bolo viazaných a zostávajúcich 0,05 mil. EUR bolo zrušených. 

Hlava Rozpočet Spolu záväzky Spolu platby 

  A B C=B/A D E=D/A 

A-1 Zamestnanci 33 686 000 31 565 675 94% 31 180 559 93% 

A-2 Iné administratívne výdavky 21 303 600 20 634 111 97% 9 707 846 46% 

A-3 Operačné činnosti 225 570 400 221 713 412 98% 145 467 196 64% 

  280 560 000 273 913 198 98% 186 355 601 66% 

Tabuľka 2. Plnenie riadneho rozpočtu (C1) podľa hlavy 

 2017 2016 

Záväzky C1 98% 98% 

Platby C1 66% 66% 

Finančné prostriedky prenesené do nasledujúceho roka 31% 32% 

Zrušené finančné prostriedky 2% 2% 

Tabuľka 3. Porovnanie rozpočtových rokov 2017 a 2016 

Celková percentuálna úroveň záväzkov a platieb zostala rovnaká ako v predchádzajúcom roku, a to 98 % v záväzkoch 
a 66 % v platobných rozpočtových prostriedkoch. Percentuálny podiel finančných prostriedkov, ktoré sa majú preniesť 
do roku 2018, bol 31 % v porovnaní s 32 % v roku 2017 a 2 % rozpočtových prostriedkov bolo potrebných zrušiť. 
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Platby 

Platby 

Commitments Záväzky 
Budget Rozpočet 
Budget in Euro (thousands) Rozpočet v EUR (v tisícoch) 
Jan jan. 
Feb feb. 
Mar mar. 
Apr apr. 
May máj 
Jun jún 
Jul júl 
Aug aug. 
Seo sep. 
Oct okt. 
Nov nov. 
Dec dec. 

Obrázok 1. Grafické znázornenie porovnania finančných prostriedkov C1 (záväzky a platby) v roku 2017 a 2016 

4.2. Informácia o presunoch a opravných rozpočtoch 
V priebehu prípravy programového dokumentu boli zavedené úpravy na korekciu nadhodnotenia hlavy 1 (výdavky 
súvisiace s pracovníkmi) a na zosúladenie rozpočtu na rok 2017 s ročným programovým dokumentom. Došlo k tomu 
v dôsledku nesprávneho pochopenia číselných údajov poskytnutých Európskou komisiou ako informácie v právoplatnom 
finančnom výkaze pripojenom k návrhu nového nariadenia o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži. Riadiaca rada 
prijala 28. februára rozhodnutie 08/2017, ktorým prijala zmenu programového dokumentu agentúry Frontex 
na obdobie rokov 2017 – 2019 vrátane opravného rozpočtu N1. 

Nadhodnotenie o 20 mil. EUR v hlave 1 bolo tak presunuté do hlavy 2 (ostatné administratívne výdavky) a hlavy 3 
(operačné činnosti). 6,6 mil. EUR v hlave 2 malo pokrývať (infra)štrukturálne úpravy súčasných priestorov vzhľadom 
na významný nárast počtu zamestnancov. Zostávajúca suma vo výške 13,4 mil. EUR bola prevedená na nepovinnú 
operačnú rezervu v hlave 3, ktorá sa má využívať podľa potrieb agentúry. 

Riadiaca rada prijala 17. augusta druhú zmenu programového dokumentu agentúry Frontex na obdobie rokov 
2017 – 2019 spolu s opravným rozpočtom N2 so zameraním výlučne na schválenie ad hoc dohody o grante, ktorú mala 
agentúra Frontex podpísať s Európskou komisiou (GR pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj). Uvedeným opravným 
rozpočtom sa nezavádzajú žiadne ďalšie zmeny, pokiaľ ide o bežné rozpočtové prostriedky. 
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Riadiaca rada prijala 7. decembra tretiu zmenu programového dokumentu agentúry Frontex na obdobie rokov 
2017 – 2019 spolu s opravným rozpočtom N3. Dôvodom tejto zmeny bola skutočnosť, že v priebehu roka sa preukázalo, 
že agentúra nemôže vyčerpať 21,5 mil. EUR. Po dohode s GR pre migráciu a vnútorné záležitosti bolo Európskej komisii 
vrátených 20 mil. EUR, zvyšných 1,5 mil. EUR predstavovalo zníženie príspevku krajín SAC. Celkove 20 mil. EUR, ktoré 
boli Európskej komisii vrátené koncom roka 2017, sa rovná rovnakej sume ako nadhodnotený rozpočet na 
zamestnancov, ktorý bol pôvodne pridelený rozpočtovým orgánom EÚ agentúre v dôsledku nesprávneho výpočtu 
opravného koeficientu. 17 mil. EUR bolo vrátených z hlavy 3, v ktorej bol nadhodnotený rozpočet na činnosti súvisiace 
s návratmi, ako aj nepovinná operačná rezerva a nezodpovedali skutočnému vývoju. V roku 2017 však došlo 
k významnému nárastu počtu návratových operácií a navrátilcov. V roku 2017 sa uskutočnilo 341 návratových operácií 
v porovnaní s 232 v roku 2016 a počet navrátilcov v roku 2017 sa zvýšil na 14 189 v porovnaní s 10 698 v roku 2016. 
Počet readmisných operácií z gréckych ostrovov do Turecka sa takisto zvýšil na 50, pričom v roku 2017 sa počet 
navrátilcov zvýšil na 687 v porovnaní s 35 navrátilcami v roku 2016. Aj keď agentúra Frontex zvýšila svoje operačné 
činnosti a dosiahla významné zlepšenia, pridelené rozpočtové prostriedky sa nemohli plne využiť v dôsledku 
politických obmedzení v súvislosti s návratovými a readmisnými činnosťami. Z hlavy 1 sa muselo vrátiť 4 mil. EUR 
vzhľadom na to, že veľký počet nových zamestnancov s rôznymi profilmi nebolo možné prijať v roku 2017. Nízky 
opravný koeficient v Poľsku mal aj v roku 2017 negatívny vplyv na nábor. 

V roku 2017 sa uskutočnilo celkove 16 rozpočtových presunov na účely ďalšieho zosúladenia rozpočtových údajov 
s programovým dokumentom, ktorý riadiaca rada prijala v novembri 2016 v rámci reakcie na skutočné potreby 
agentúry, ako sa vyvinuli v priebehu roka 2017. 

Presuny v rámci hlavy 1 dosiahli výšku 2,6 mil. EUR, pričom prerozdelenie finančných prostriedkov bolo potrebné 
v dôsledku nárastu iných vonkajších služieb, doplnkových administratívnych služieb, uverejňovania oznámení, iných 
nákladov v súvislosti s náborom (využívanie hodnotiacich centier na výber nových manažérov) a pôvodne plánovaných 
rozpočtových prostriedkov na rodinu, expatriáciu, usídlenie a denné diéty. 

Presuny v rámci hlavy 2 boli vo výške 3,5 mil. EUR a prerozdelenie finančných prostriedkov bolo potrebné najmä 
z dôvodu nárastu potrieb v oblasti IKT (nákup nových zariadení IKT pre nových pracovníkov, nových softvérových 
licencií, nákup poradenských služieb na vývoj nástrojov v aplikačnej platforme SharePoint pre oddelenie spoločných 
operácií, intranet a systém správy dokumentov), ale aj z dôvodu nárastu publikácií, nákladov na dopravu pre 
zamestnancov (sociálne opatrenie), neplánovanej udalosti v súvislosti nadobudnutím platnosti dohody o sídle 
a dodatočných finančných prostriedkov na nasadenie dvoch ďalších dôstojníkov FLO v tretích krajinách (Niger, Srbsko) 
a bezpečnostných zariadení pre ich kancelárií. 

Presuny v rámci hlavy 3 dosiahli výšku 32,8 mil. EUR a týkali sa najmä týchto potrieb: 

• zosúladenie rozpočtu na rok 2017 s programovým dokumentom po získaní stanoviska Európskej komisie, 

• zavedenie spoločnej posádky na overenie koncepcie (činnosti európskej pobrežnej stráže), 

• zvýšenie počtu nasadení na potvrdenie incidentov v situačnom centre agentúry Frontex, 

• dodatočné nasadenia v rámci SO Flexibilná operačná činnosť pozemná 2017, 

• dodatočné softvérové služby pre štatistickú analýzu v súvislosti so štúdiou uskutočniteľnosti integrácie 
údajov, 

• prenájom platformy pre systémy diaľkovo pilotovaných lietadiel so strednou operačnou výškou letu a dlhým 
doletom, 

• dodatočné nasadenie na námorných hraniciach (predĺžená SO Indalo), 

• pokračovanie projektu MAS. 
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# Popis Číslo 
transakcie Dátum 

Hlava 1 – 
Výdavky na 

zamestnancov 

Hlava 2 – 
Ostatné 

administratívne 
výdavky 

Hlava 3 – 
Operačné 
výdavky 

1 Zosúladiť rozpočet s pracovným programom na základe 
stanoviska Komisie FRO.20243 25. 1. 2017 0 0 8 050 000 

2 Zvýšenie nákladov na právne úkony FRO.20278 31. 1. 2017 0 3 000  

3 Zosúladiť rozpočet (fáza 2)s pracovným programom na 
základe stanoviska Komisie FRO.20323 3. 3. 2017 0 215 000 5 030 000 

4 Zavedenie spoločnej posádky na overenie koncepcie FRO.20328 13. 3.2017 0 0 600 000 

5 Potreby oddelenia LAU na náhradu škôd/náhrady a právne 
výdavky FRO.20362 4. 4. 2017 0 50 000  

6 Nárast iných externých služieb FRO.20372 20. 4. 2017 90 000 0  

7 Nárast doplnkových administratívnych služieb FRO.20414 24. 5. 2017 130 000 0  

8 Prevod finančných prostriedkov z EUROSUR do RAU sa 
zvýšil FRO.20428 23. 6. 2017  100 000 50 000 

9 Úspory na nájomnom, nárasty iných výdavkov podľa 
hlavy 2 FRO.20435 26. 6. 2017  133 000  

10 Nárast nasadení pre potvrdenie incidentov v FSC OPS FRO.20434 28. 6. 2017   300 000 

11 Preskúmanie rozpočtu v polovici trvania FRO.20480 1. 8. 2017 2 195 000 1 420 000 10 765 000 

12 Dodatočné nasadenia v SBS a ABS FRO.20542 19. 9. 2017   1 900 000 

13 Záverečné preskúmanie rozpočtu FRO.20581 18. 10. 2017 150 000 1 061 000 1 042 708 

14 Dodatočné nasadenie v SBS a ABS, plus potrebné 
dodatočné finančné prostriedky v IKT FRO.20601 27. 10. 2017  103 513 3 500 000 

15 Pokračovanie projektu MAS; zvýšené prepravné náklady 
zamestnancov  FRO.20687 7. 12. 2017  27 000 450 000 

16 Nákup nových zariadení IKT pre nových pracovníkov FRO.20767 20. 12. 2017  431 849 154 153 

    
2 565 000 544 362 31 841 861 

Tabuľka 4. Rozpočtové presuny v roku 2017 

4.3. Využitie rozpočtových prostriedkov z roku 2016 
prenesených do roku 2017 

Suma automaticky prenesená z roku 2016 do roku 2017 (finančné prostriedky C8) boli vo výške 74.4 mil. EUR, z čoho 
85 % bolo uhradených. Zvyšných 15 % (11,1 mil. EUR) muselo byť zrušených. 

Hlava Prenesené Platby spolu  Má sa vrátiť 

 A D E=D/A  

A-1 Výdavky na zamestnancov 433 722 337 410 78% 96 311 

A-2 Iné administratívne výdavky 6 410 231 5 787 144 90% 623 087 

A-3 Operačné činnosti 67 506 370 57 100 593 85% 10 405 777 

74 350 323 63 225 147 85% 11 125 175 

Tabuľka 5. Využitie rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2016 do roku 2017 

4.4. Postupy verejného obstarávania 
V roku 2017 sa začalo 1 662 postupov verejného obstarávania, podpísaných v roku 2017 bolo 1 509 z nich v porovnaní 
s 1 167 v roku 2016. Tieto postupy sa začali buď vyhlásením vlastných verejných obstarávaní, alebo využitím už 
zavedených rámcových zmlúv (FWC) uzatvorených agentúrou alebo Európskou komisiou. Hodnota podpísaných 
postupov obstarávania bola 92,79 mil. EUR. 
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Obrázok 2. Postupy verejného obstarávania v roku 2017(7) 

Open tenders Verejné súťaže 
Neg. with 1 Rok. s 1 
Neg. with 3 Rok. s 3 
Neg. with 5 Rok. s 5 
Amendments Zmeny 
FWCs (SO and SC) FWC (SO a SC) 
EC FWC EC FWC 
External experts database Databáza externých odborníkov 
Other Iné 
List of vendors Zoznam predajcov 
PAI (below 1000 EUR) PAI (pod 1 000 EUR) 

Zaznamenané bolo významné zvýšenie používania rámcových zmlúv uzavretých agentúrou, počet zmlúv podpísaných 
ako FWC vzrástol o 200 oproti roku 2016. Okrem toho agentúra Frontex využívala viac rámcových zmlúv, ktoré uzavrela 
Európska komisia. Agentúra by v roku 2017 mohla využiť existenciu rámcových zmlúv na svoje operačné, ako aj 
administratívne činnosti. 

Využívanie databázy externých odborníkov, čo nie je typickou činnosťou obstarávania, ale tiež vedie k uzavretiu zmlúv 
o poskytovaní služieb, viedlo k uzavretiu päťnásobne väčšieho množstva zmlúv v porovnaní s rokom 2016. Zároveň 
počet postupov s veľmi nízkou hodnotu, platieb na faktúru klesol o 10 % v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2016. 

 

                                                      

(7)  PAI - nákup na faktúru; EC FWC - Rámcová zmluva Európskej komisie (s účasťou agentúry Frontex); FWC (SO a SC) - rámcové 
zmluvy (osobitná objednávka a osobitná zmluva); rok. s 1 - rokovacie konanie s jedným predajcom, rok. s 3 - rokovacie konanie 
s tromi predajcami; rok. s 5 rokovacie konanie s piatimi predajcami. 
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Obrázok 3. Hodnota podpísaných postupov obstarávania (v tis. EUR)(8) 

PAI (below 1000 EUR) EUR 0.13109482m PAI (pod 1 000 EUR) 0,13109482 mil. EUR 
Amendments EUR 22.23752236m Zmeny 22,23752236 mil. EUR 
Other (CDT, OPOCE, Other) EUR 5.0488356m Iné (CDT, OPOCE, iné) 5,0488356 mil. EUR 
EC FWC EUR 2.73349313m EC FWC 2,73349313 mil. EUR 
External experts database EUR 1.25878384m Databáza externých odborníkov 1,25878384 mil. EUR 
Neg. with 1 EUR 4.238262837m Rok. s 1 4,238262837 mil. EUR 
Neg. with 3 EUR 0.65675798m Rok. s 3 0,65675798 mil. EUR 
Neg. with 5 EUR 1.56639944m Rok. s 5 1,56639944 mil. EUR 
Open tenders EUR 32.923667m Verejné súťaže 32,923667 mil. EUR 
FWCs (SO and SC) EUR 22.64086975m FWC (SO a SC) 22,64086975 mil. EUR 

 

                                                      

(8)  PAI - nákup na faktúru; EC FWC - Rámcová zmluva Európskej komisie (s účasťou agentúry Frontex); FWC (SO a SC) - rámcové 
zmluvy (osobitná objednávka a osobitná zmluva); rok. s 1 - rokovacie konanie s jedným predajcom, rok. s 3 - rokovacie konanie 
s tromi predajcami; rok. s 5 rokovacie konanie s piatimi predajcami, CDT – Prekladateľské stredisko; OP — Úrad pre vydávanie 
publikácií Európskej únie. 
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Obrázok 4. Postupy verejného obstarávania v roku 2017 v porovnaní s rokom 2016(9) 

Open tenders Verejné súťaže 
Neg. with 1 Rok. s 1 
Neg. with 1 Rok. s 1 
Neg. with 3 Rok. s 3 
Neg. with 5 Rok. s 5 
Amendments Zmeny 
FWCs (SO and SC) FWC (SO a SC) 
EC FWC EC FWC 
External experts database Databáza externých odborníkov 
Other Iné 
List of vendors Zoznam predajcov 
PAI (below 1000 EUR) PAI (pod 1 000 EUR) 

4.5. Oneskorené platby - úroky platené dodávateľom 
Celkové úroky účtované dodávateľmi z dôvodu oneskorených platieb (>30 dní) boli vo výške 5 300,85 EUR. 

4.6. Ad hoc granty a dohody o delegovaní 
Vonkajšie pripísané príjmy sa týkajú finančných prostriedkov, ktoré nepochádzajú zo schválených rozpočtových 
prostriedkov EÚ pre agentúru, ale sú prijaté za vykonanie osobitných zmlúv alebo dohôd od vonkajších financujúcich 
strán alebo od iných generálnych riaditeľstiev Európskej komisie. Podľa nariadení o rozpočtových pravidlách tieto 
rozpočtové prostriedky sa nemôžu miešať s inými, preto sa v hlave 4 rozpočtu agentúry Frontex uvádzajú oddelene. 

Rozpočtové prostriedky zodpovedajúce pripísaným príjmom sú po tom, ako agentúra príjme tieto príjmy, automaticky 
sprístupnené ako viazané rozpočtové prostriedky aj ako platobné rozpočtové prostriedky. Vonkajšie pripísané príjmy 
sa prenášajú automaticky a musia sa úplne využiť do ukončenia realizácie všetkých operácií súvisiacich s programom 
alebo akciou, na ktoré sú vyčlenené. 

Agentúra Frontex v súčasnosti spravuje tri dohody o grante a jednu dohodu o delegovaní, všetky tieto dohody 
financuje Európska komisia, ako je ďalej uvedené. 

• Dohoda o grante „Posilnenie spravodajskej služby Afriky a agentúry Frontex (AFIC) v boji proti 
organizovanému zločinu a prevádzačstvu migrantov“ podpísaná s Európskou komisiou (GR pre medzinárodnú 
spoluprácu a rozvoj) 10. augusta 2017, rozpočet do výšky 4,0 mil. EUR na 3 roky so začiatkom v septembri 
2017. 

                                                      

(9)  PAI - nákup na faktúru; EC FWC - Rámcová zmluva Európskej komisie (s účasťou agentúry Frontex); FWC (SO a SC) - rámcové 
zmluvy (osobitná objednávka a osobitná zmluva); rok. s 1 - rokovacie konanie s jedným predajcom, rok. s 3 - rokovacie konanie 
s tromi predajcami; rok. s 5 rokovacie konanie s piatimi predajcami. 
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• Dohoda o grante „Východné partnerstvo IBM“ (projekt regionálneho budovania kapacít) podpísaná 
s Európskou komisiou (GR pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj) 20. júna 2014; rozpočet do výšky 
4,5 mil. EUR na tri roky so začiatkom v roku 2014. 

• Dohoda o grante „IPA II“ (regionálna podpora riadenia migrácie zohľadňujúceho potrebu ochrany v krajinách 
západného Balkánu a Turecka) podpísaná 22. decembra 2015, celkový rozpočet 5,5 mil. EUR, doba 
vykonávania 36 mesiacov od 1. januára 2016. 

• Dohoda o delegovaní týkajúca sa programu „Copernicus 2015 – 2020“ s Európskou komisiou zastúpenou GR 
GR pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP podpísaná 10. novembra 2015, ktorou je agentúra 
Frontex poverená vykonávaním úloh v rámci zložky služby v súlade s nariadením (EÚ) č. 377/2014 o zriadení 
programu Copernicus. Orientačný rozpočet je vo výške 47,6 mil. EUR s plnením do 31. decembra 2020. 

4.7. Riadenie ľudských zdrojov 

4.7.1. Vývoj v oblasti ľudských zdrojov 

Rok 2017 bol druhým rokom 5-ročného rastu po prijatí nového nariadenia o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, 
na základe ktorého sa výrazne zvýšili zdroje v oblasti rozpočtu a zamestnancov. S týmto cieľom agentúra pokračovala 
v nábore ďalších zamestnancov s vyššími sadzbami (v porovnaní s „výškovými úrovňami“ z predchádzajúcich rokov). 

V roku 208 boli ukončené nové nábory (noví pracovníci, ktorí sa ujali svojich povinností po výberovom konaní 
a po absolvovaní lekárskej prehliadky), do konca roku 2017 asi 40 % všetkých zamestnancov boli noví pracovníci, ktorí 
nastúpili do agentúry Frontex v priebehu roka. 

Služby agentúry Frontex v oblasti ľudských zdrojov sa zaoberali aj možnosťami zvýšenia efektívnosti náborových 
procesov. Nový elektronický náborový systém, ktorý uľahčuje registráciu žiadostí a riadenie náborových postupov začal 
fungovať koncom leta v roku 2017. Agentúra Frontex v záujme posilnenia zviditeľnenia uverejnených voľných 
pracovných miest diverzifikovala svoje komunikačné kanály aj prostredníctvom vytvorenia účtu na LinkedIn, kde sa 
uverejňujú voľné pracovné miesta. 

V priebehu roku 2017 agentúra Frontex pokračovala vo vykonávaní nových alebo revidovaných politík v oblasti ľudských 
zdrojov týkajúcich sa konkrétne: 

• usmernení o vnútornej mobilite: nové rozhodnutie výkonného riaditeľa o podpore a regulácii mobility 
zamestnancov v rámci agentúry – uplatňuje sa na dočasných a zmluvných zamestnancov, 

• politiky týkajúcej sa pracovných zmlúv: rozhodnutie výkonného riaditeľa so všeobecnými zásadami 
týkajúcimi sa trvania a obnovenia zmlúv – uplatňuje sa na dočasných a zmluvných zamestnancov, 

• politiky týkajúcej sa stáží: nové rozhodnutie výkonného riaditeľa o preskúmaní pravidiel predchádzajúceho 
rozhodnutia (2013) a regulovaní proces výberu stážistov, 

• rozhodnutia o vyslaných národných expertoch: nové rozhodnutie riadiacej rady 12/2017, ktorým sa zrušuje 
staré rozhodnutie prijaté v roku 200. 

Ďalší dôležitý vývoj v oblasti ľudských zdrojov, ktorý sa začal v priebehu roku 2017 a v prípade ktorého sa realizácia 
plánuje v roku 2018: 

• systém registrácie pracovného času, 

• kompetenčný rámec, 

• obstarávanie zdravotníckych služieb, 

• začiatočná fáza pre vstup do projektu Sysper2. 

4.7.2. Nábor 

Proces Objem/množstvo Ďalšie pripomienky 

Nábory ukončené = noví pracovníci 
nastúpili do agentúry Frontex v roku 
2017 (A) 

173 Údaj sa vzťahuje na nových zamestnancov bez 
predchádzajúcej pracovnej zmluvy s agentúrou 
Frontex 

Nábory ukončené = zmena zmluvy 
a/alebo postavenia v roku 2017 (B) 

35 Údaj sa týka zamestnanca vymenovaného do novej 
pozície po úspešnej účasti na externom 
výberovom konaní. 

Celkový počet dokončených náborových 
konaní (A + B) 

208  

Nové externé postupy, ktoré sa 
začali/boli uverejnené v roku 2017 

36 Niektoré postupy sa vzťahovali na obsadenie 
viacerých pracovných miest. 



49 

Odchody  23 Údaj sa vzťahuje na zamestnancov, ktorí odišli 
z organizácie 

Interné preradenie  7 Údaj sa vzťahuje na zamestnancov, ktorí boli 
v záujme služby preradení.  

 

 

Obrázok 5. Personálne záležitosti v roku 2017 

4.7.3. Rozvoj a odborná príprava zamestnancov 

Proces Objem/množstvo Ďalšie pripomienky 

Hodnotenie 353 hodnotení spracovaných 98 % hodnotení ukončených, žiadne sťažnosti 
podľa článku 90 ods. 2. 

Podané boli 4 odvolania posudzovateľovi 
odvolaní v rámci procesu hodnotenia podľa 
článku 7 pravidiel týkajúcich sa hodnotení 
dočasných zamestnancov a podľa článku 7 
pravidiel týkajúcich sa hodnotení zmluvných 
zamestnancov. 

Reklasifikácia 90 zamestnancov oprávnených 

(46 dočasných zamestnancov 

a 44 zmluvných zamestnancov) 

Proces za rok 2017 ešte prebieha 

Skúšobná lehota 150 skúšobných lehôt sa začalo v roku 

2017 

Doteraz všetky zmluvy boli potvrdené po 
uplynutí skúšobnej lehoty (niektoré skúšobné 
lehoty budú ukončené v roku 2018) 

Predĺženie zmlúv 39 postupov na predĺženie zmlúv sa 
začalo v roku 2017 (zmluvy, ktoré sa 
končia v roku 2018) 

1 proces prebieha 
36 zmlúv predĺžených 

2 rozhodnutia o skončení platnosti zmluvy 
vzhľadom na žiadosti zamestnancov o odchod 
do dôchodku 

Žiadne sťažnosti podľa článku 90 ods. 2 
 

173

35

36

23
7

Nábor

Nábory ukončené = noví pracovníci
nastúpili do agentúry Frontex v roku 2017

Nábory ukončené = zmena zmluvy a/alebo
postavenia v roku 2017

Nové externé postupy, ktoré sa začali/boli
uverejnené v roku 2017

Odchody z organizácie

Interné preradenia v záujme služby
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Odborná príprava • Interné jazykové kurzy: 23 skupín 
v jarnom semestri (5 jazykov: DE, 
EN, ES, FR a PL) 
— 165 účastníkov 

• 31 skupín v jesennom semestri 
(6 jazykov: DE, EN, ES, FR, IT and 
PL)  
— 276 účastníkov 

• ostatné interné kurzy 
— 306 účastníkov 

• externé kurzy 
— 134 účastníkov 

Potrebné je poznamenať, že okrem jazykových 
kurzov, ďalších interných kurzov a externých 
kurzov sa v priebehu roka 2017 úspešne 
pokračovalo v programe rozvoja vodcovských 
a riadiacich schopností. 

 

 

Obrázok 6. Rozvoj zamestnancov 

 
Obrázok 7. Odborná príprava 
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Rozvoj zamestnancov
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Reklasifikácia (počet zamestnancov
oprávnených)

Správy o skúšobnej lehote

Predĺženie zmlúv
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Odborná príprava
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Iné interné kurzy (počet účastníkov)
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4.7.4. Skríning pracovných miest 

Skríning pracovných miest(10) bol vykonaný v súlade s usmerneniami formulovanými sieťou agentúr EÚ a založený na 
údajoch o počte zamestnancov vrátane dočasných a zmluvných zamestnancov a národných expertov k 31. decembra 
2017. 

Typ/úloha Číslo 

Ako 
percentuálny 

podiel 
všetkých 

zamestnancov 

Kategória Číslo 

Ako 
percentuálny 

podiel 
všetkých 

zamestnancov 

Administratívna 
podpora 88 16,73 % 

Správa dokumentov 5 0,38 % 

Riadenie ľudských zdrojov 31 5,89 % 

Informačné a komunikačné 
technológie 20 3,80 % 

Logistika 29 6,08 % 

Riaditeľ zdrojov 3 0,57 % 

Koordinácia 31 5,89 % 

Právne poradenstvo 18 3,42 % 

Komunikácia/informácie 7 1,33 % 

Všeobecná koordinácia 3 1,14 % 

Režijné náklady 33 6,27 % 

Finančné prostriedky, 
neoperačné obstarávanie 

a riadenie kvality(11) 
33 6,27 % 

Jazykové 0 0,00 % 

Prevádzková  374 71,11 % 

Vrcholové úrovne prevádzkovej 
koordinácie 13 2,47 % 

Vykonávanie riadenia programu 113 20,91 % 

Hodnotenie a posúdenie vplyvu 75 14,26 % 

Všeobecné operačné 176 33,47 % 

4.8. Posúdenie zo strany vedenia 

4.8.1. Kontroly ex ante 

Kontroly ex ante v agentúre sú súčasťou finančného obehu agentúry. Finančné overenie ex ante zohráva veľmi dôležitú 
úlohu v rámci kontrol ex ante. 

Z 22 088 finančných transakcií na základe finančného overenia bolo v roku 2017 v agentúre spracovaných 12 258 
záväzkov a platobných transakcií. Oddelenie finančných služieb overilo 100 % záväzkov a 44 % platieb, čo v porovnaní 
s predchádzajúcimi rokmi poukazuje na nárast. V roku 2017 sa finančné overenie ex ante vykonáva v rámci štyroch 
ekvivalentov plného pracovného času. 

                                                      

(10) Skríning pracovných miest sa uskutočňuje na rozlíšenie, aké typy pracovných miest sa priradia určitým funkčným organizačným 
útvarom (divízie, oddelenia, úseky). 

(11) Do tejto skupiny sú pridelené funkcie ako vnútorná kontrola a riadenie kvality. 
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Obrázok 8. Počet platieb overených oddelením finančných služieb (2017 v porovnaní s rokmi 2016 a 2015) 

V roku 2017 agentúra Frontex pokračovala vo svojom úsilí zameranom na posilnenie rámca kontroly ex ante, najmä 
v prípade spoločných operácií, pilotných projektov a návratových operácií vzhľadom na ich vysokú hodnotu. V roku 
2017 agentúra Frontex overila podporné dokumenty odôvodňujúce žiadosť o záverečnú platbu v prípade 708 grantov. 
Konečná celková skontrolovaná suma sa výrazne zvýšila na 84,4 mil. EUR, čo pokrývalo 67,7 % celkovej zaplatenej 
sumy, v porovnaní so 60,5 mil. EUR, ktoré v roku 2016 pokrývali 49 %. 

4.8.2. Kontroly ex post 

V roku 2017 sa agentúra riadila svojou politikou v oblasti kontrol ex ante a ex post. Podľa rozhodnutia výkonného 
riaditeľa č. 2016/126 týkajúceho sa politiky kontrol ex ante a ex post sú kontroly ex ante doplnené o kontroly ex post 
vykonávané interne alebo na mieste v priestoroch príjemcov. Celkové ročné pokrytie musí dosiahnuť minimálne 50 % 
sumy. Systém dopĺňajú dodatočné kontroly ex post vykonávané inou agentúrou na báze reciprocity. Referenčné 
obdobie pre výber celkového súboru je stanovené na obdobie od 1. 7. n–1 do 30. 6. n. Kontroly sa ukončia v stanovenej 
lehote, aby sa výsledky mohli zahrnúť do výročnej správy o činnosti za rok n. 

V roku 2017 kontrola ex ante týkajúca sa vyplatených grantov dosiahla úroveň 51 %, a preto sa nevykonali žiadne 
doplnkové následné kontroly grantov. 

Agentúra Frontex má od roku 2014 dohodu o úrovni poskytovaných služieb s Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť 
(EIGE) o bilaterálnej výmene expertov na účely vzájomného vykonávania kontrol ex post. Na základe toho vykonala 
agentúra Frontex v roku 2017 kontrolu ex post v inštitúte EIGE a kontrolovala, či systém vnútornej kontroly 
zabezpečuje súlad transakcií s finančnými pravidlami a internými postupmi. Agentúra EIGE na druhej strane podporila 
agentúru Frontex pri vykonávaní kontroly týkajúcej sa potvrdenia prístupových práv užívateľa poskytnutých v systéme 
ABAC (účtovníctvo založené na akruálnom princípe). Po tejto kontrole bola vypracovaná krátka správa, v ktorej boli 
uvedené malé nedostatky v súvislosti s právami kódovanými v systéme ABAC. Všetky zistené nezrovnalosti agentúra 
Frontex napravila, čo viedlo následne k posilneniu interných kontrol. 

Na získanie uceleného obrazu agentúra Frontex vykonala v rámci dohody o delegovaní v súvislosti s programom 
Copernicus kontrolu ex post nákladov uplatňovaných v rámci dohody o úrovni poskytovaných služieb so Satelitným 
strediskom Európskej únie na účely dodávanie snímok a analýz. Kontrola ex post výdavkov pokrývala: 

Rok Celková rozpočtovaná 
suma podľa zmluvy (EUR) 

Skutočné náklady oznámené 
Satelitným strediskom 
Európskej únie (EUR) 

Kontrolované ex 
post (EUR) 

% 

2016 3 345 000,00 2 703 124,39 980 732,74 36 % 

2017 3 220 000,00 1 019 659,65* 253 083,00 25 % 

* Obdobie od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017. 

Nezistili sa žiadne nezrovnalosti, ktoré by viedli k vymáhaniu pohľadávok.  
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5. RIADENIE A VNÚTORNÁ KONTROLA 
Vnútorná kontrola je proces, ktorý pomáha organizácii dosiahnuť jej ciele a udržiavať operačnú a finančnú výkonnosť 
pri dodržiavaní pravidiel a predpisov. Podporuje správne rozhodovanie, pričom zohľadňuje riziká spojené s plnením 
cieľov a ich znižovaním na prijateľné úrovne na základe nákladovo efektívnych kontrol. Vnútorná kontrola sa vzťahuje 
na všetky činnosti bez ohľadu na to, či sú finančného alebo nefinančného charakteru. 

Na základe rozšíreného mandátu a povinností agentúry Frontex podľa nového nariadenia o európskej pohraničnej 
a pobrežnej stráži agentúra Frontex posúdila primeranosť rámca vnútornej kontroly agentúry (ICF) ustanoveného 
rozhodnutím riadiacej rady č. 24 z 25. júna 2009. V súlade s tým by rámec vnútornej kontroly Európskej komisie mal 
tvoriť základ takejto kontroly pre agentúru. Európska komisia 19. apríla 2017 predstavila svoj rámec vnútornej 
kontroly, následne bol revidovaný aj rámec agentúry Frontex. 

Na účely náležitého a efektívneho riešenia cieľov revízie sa agentúra Frontex rozhodla zmeniť prístup založený na 
súlade na prístup založený na riziku. Tento prístup umožňuje agentúre konať v súlade so strategickými smermi 
zabezpečenými procesmi a mechanizmami vnútornej kontroly, ktoré výkonnému riaditeľovi poskytujú primerané 
uistenie, že agentúra efektívne plní svoje úlohy aj v prípadoch kontinuity činností. 

Na základe toho 22. novembra 2017 riadiaca rada prijala revidovaný rámec vnútornej kontroly. 

V revidovanom rámci vnútornej kontroly agentúry Frontex je vymedzených päť hlavných zložiek (t. j. stavebné bloky, 
ktoré podporujú štruktúru rámca a podporujú agentúru v jej úsilí zameranom na plnenie jej cieľov), konkrétne: (1) 
prostredie kontroly, (2) hodnotenie rizika, (3) kontrolné činnosti, (4) informácie a komunikácia a (5) monitorovanie 
činnosti. Týchto päť zložiek je vzájomne prepojených a musia byť prítomné a účinné na všetkých úrovniach 
agentúry, aby sa vnútorná kontrola operácií agentúry Frontex mohla považovať za účinnú. 

Na uľahčenie uplatňovania revidovaného rámca vnútornej kontroly a hodnotenie zo strany vedenia, či je každá 
z uvedených zložiek prítomná a či účinne funguje (v súlade), pozostáva každá zložka z niekoľkých zásad (dovedna 
17 zásad). Keďže tieto zásady špecifikujú opatrenia potrebné na účinnú vnútornú kontrolu, pomáhajú získať primeranú 
istotu, že ciele agentúry sú splnené. 

Po prijatí rozhodnutia riadiacej rady o revidovanom rámci vnútornej kontroly bol výkonný riaditeľ poverený 
realizovať rámec a vykonať celkové hodnotenie prítomnosti a fungovania všetkých zložiek vnútornej kontroly aspoň 
raz ročne (prvýkrát najneskôr v kontexte výročnej správy o činnosti za rok 2019) a najmä vykonať tieto činnosti: 

• Vytvoriť a/alebo zjednodušiť postupy, štruktúry a funkcie s cieľom prispôsobiť sa zmenám, ktoré vyplývajú 
z revízie rámca internej kontroly agentúry Frontex, a najmä procesov riadenia rizík, kontroly, plánovania 
a hodnotenia, podávania správ a komunikácie. 

• Zabezpečiť primerané zdroje na efektívne a dôsledné vykonávanie a účinné hodnotenie systému vnútornej 
kontroly. 

• S podporou koordinátora rámca vnútornej kontroly prijať vhodné opatrenia na vytvorenie a riadenie 
revidovaného plánu vykonávania rámca internej kontroly. Koordinátor vnútornej kontroly tento proces 
uľahčí a podporí manažérov pri stanovovaní základných úrovní a cieľov hodnôt ukazovateľov vnútornej 
kontroly pri zohľadnení ich osobitostí a rizík a zlepšení informovanosti a chápania rámca vnútornej kontroly 
všetkými zamestnancami, najmä prostredníctvom odbornej prípravy, informačných a podporných činností. 

Od prijatia rozhodnutia riadiacej rady o prijatí revidovaného rámca vnútornej kontroly, ktoré nadobudlo účinnosť 
v novembri 2017, sa činnosti a stav systému vnútornej kontroly v agentúre Frontex postupne prispôsobovali novému 
rámcu. V priebehu roka 2018 by sa mala dokončiť celková transformácia, čím sa umožní vykonať úplné posúdenie proti 
revidovanému rámcu vnútornej kontroly. 

Vzhľadom na to, že zmeny rámca vnútornej kontroly nadobudli účinnosť v roku 2017, hodnotenie vnútornej kontroly 
predložené v tomto dokumente je založené na nástrojoch a metódach ustanovených podľa rámca z roku 2009, ktoré 
už bolo do určitej miery aktualizované, pokiaľ ide o revidovaný rámec prijatý v novembri 2017. 

V prvom štádiu zmeny vplývajú na proces hodnotenia, ktorý vykonáva vedenie, ktoré neustále monitoruje fungovanie 
systému vnútornej kontroly. Stav systému vnútornej kontroly je zhrnutý v pravidelných správach koordinátora 
vnútornej kontroly a diskutuje sa o ňom na pravidelných zasadnutiach venovaných riadeniu vnútornej kontroly. Prvé 
zasadnutie venované riadeniu internej kontroly v roku nasledujúcom po výročnom hodnotení je vyhradené na diskusie 
a závery o ročnom hodnotení vnútorných kontrol v agentúre (12). 

                                                      

(12) Zasadnutie, na ktorom sa dospelo k záverom o hodnotení vnútornej kontroly v roku 2017 predloženom v tomto 
dokumente (26. apríla 2018). 
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Závery zo zasadnutia venovanému riadeniu vnútornej kontroly sa vypracúvajú na základe týchto osobitných správ. 

• Pravidelné správy koordinátora vnútornej kontroly založené na hodnotení záznamu rizík agentúry Frontex 
na úrovni organizácie a registra výnimiek a prispievanie k pravidelnému (aspoň štvrťročnému) hodnoteniu 
účinnosti systému vnútornej kontroly. 

• Stanovisko vnútorného audítora, útvaru vnútorného auditu (IAS) sú vyjadrené v audítorských správach 
a v jeho hodnotení plnenia odporúčaní po audite. 

• Stanovisko a pripomienky externého audítora agentúry Frontex (Európsky dvor audítorov) a odpoveď 
agentúry Frontex. 

Tieto správy vychádzajú zo systematickej analýzy dostupných dôkazov. Tento prístup poskytuje „primerané 
uistenie“13, čo sa týka úplnosti a spoľahlivosti oznámených informácií. Výsledky kontroly a iné prvky, ktoré podporujú 
uistenie vedenia, sú rozdelené nasledovne: výsledky kontrol, pripomienky a odporúčania z auditu a hodnotenie 
účinnosti systému vnútornej kontroly. Vstupné informácie sa použijú na vyhotovenie záverov, čo sa týka uistenia. 

Na základe postupu zavedeného systémom vnútornej kontroly, ktorý bol prijatý v roku 2009, boli vyhlásenia 
o vierohodnosti zástupcu riaditeľa, riaditeľov divízií, vedúcich oddelení a prípadne iných podriadených organizačných 
útvarov v hierarchii zhromaždené a predložené výkonnému riaditeľovi ako vstupné informácie a sprievodné dokumenty 
súvisiace s jeho vyhlásením o vierohodnosti ako povoľujúceho úradníka(14). 

5.1. Výsledky kontroly 
Agentúra Frontex má zavedený súbor štandardov vnútornej kontroly (ICS), v ktorých sú špecifikované potrebné 
požiadavky, opatrenia a očakávania na účely vybudovania efektívneho systému vnútornej kontroly, ktorý môže 
poskytnúť primerané uistenie o plnení cieľov agentúry Frontex. 

Systém vnútornej kontroly zahŕňa aj viaceré interné postupy, napr. usmernenia týkajúce sa konfliktov záujmov, kódex 
dobrého úradného postupu a postupy verejného obstarávania. V prípade potreby sa zavádzajú nové interné postupy 
a existujúce postupy sa revidujú v pravidelných intervaloch. 

V súlade so štandardom ICS 8 agentúra Frontex má zavedený postup na zabezpečenie, aby prípady nevyhovujúce 
kontrolám alebo odchýlky od stanovených procesov a postupov boli zdokumentované v správach o výnimkách 
odôvodnených a riadne schválených pred prijatím opatrenia a zaznamenaným v centrálnom registri. 

Výsledky hodnotenia kontroly sú prezentované v správe o hodnotení vnútornej kontroly (odsek 5.1.1), správe 
o výnimkách (odsek 5.1.2), správe o hodnotení rizík (odsek 5.1.3) a správach z auditov (oddiel 5.2). 

5.1.1. Hodnotenia vnútornej kontroly 

V priebehu uplatňovania revidovaného rámca vnútornej kontroly boli riziká a problémy zaznamenané v protokole 
zlepšení agentúry Frontex konsolidované, čím sa umožnilo stanovenie priorít pre opatrenia počas roka. Výsledkom bolo 
vytvorenie konsolidovaného protokolu zlepšení agentúry Frontex, aby slúžil ako zdroj pre monitorovanie vnútornej 
kontroly a vykazovanie informácií pravidelne predkladaných v správach koordinátora vnútornej kontroly. Protokol je 
založený na viacerých zdrojoch vrátane správy z registra výnimiek, záznamu rizík agentúry Frontex na úrovni 
organizácie, záveroch zo štvrťročných zasadnutí venovaných riadeniu vnútornej kontroly, na odporúčaniach týkajúcich 
sa auditu IAS a na zisteniach a odporúčaniach externých audítorov. 

Ďalšie problémy sú identifikované ad hoc na zasadnutiach venovaných riadeniu vnútornej kontroly alebo v priebehu 
ročného hodnotenia systému vnútornej kontroly. 

V ďalej uvedených výsledkoch hodnotenia vnútornej kontroly sú zhrnuté pravidelné hodnotenia kontrol vykonaných 
v priebehu roka so zameraním na: 

• akčný plán na zlepšenie oblastí, ktorý sa má vykonávať v roku 2017, 

• výnimky registrované v roku 2017, 

• správy o hodnotení rizík, 

• audítorské správy a pripomienky, 

• výsledky ročného hodnotenia vnútornej kontroly z roku 2017. 

                                                      

(13) Systém vnútornej kontroly bez ohľadu na to ako dobre je navrhnutý a vykonávaný, neposkytuje absolútnu záruku, pokiaľ ide 
o plnenie cieľov subjektu, a to z dôvodu vnútorných obmedzení každého systému kontroly a možnosť úmyselného zásahu 
človeka na obídenie kontrol. 

(14) Keď bude revidovaný rámec vnútornej kontroly agentúry Frontex úplne funkčný, vyhlásenie o vierohodnosti (1) výkonného 
riaditeľa bude doplnené vyhlásením (2) koordinátora vnútornej kontroly a obe vyhlásenia sa pripoja k výročnej správe o činnosti 
(v prípade výročnej správy o činnosti z roku 2019 a neskôr) podľa vzorov zahrnutých do revidovaného systému vnútornej 
kontroly agentúry Frontex. 
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Akčný plán na zlepšenie oblastí, ktorý sa má vykonávať v roku 2017 

Tieto opatrenia boli stanovené na základe hodnotenia systému vnútornej kontroly vykonanej v roku 2016: 

ICS Opatrenia zamerané na 
zlepšenie 

Stav v roku 2017 

Všetky Posilniť systém vnútornej 
kontroly zvyšovaním 
informovanosti 

Uplatňovanie revidovaného rámca vnútornej kontroly a potvrdenie 
pravidelných správ ICC a zasadnutia venované riadeniu internej kontroly 
slúžili na zvýšenie informovanosti. Potrebné je ďalšie úsilie 
v nasledujúcich obdobiach. 

1 Preskúmať vyhlásenie o poslaní 
a víziu. 

Dokončené. Poslanie, vízia a organizačné hodnoty boli preskúmané 
v roku 2017 s veľkým zanietením zo strany zamestnancov a vedenia 
a s dôrazom na ich zahrnutie do realizácie všetkých procesov 
organizácie. 

2 Aktualizovať organizačné 
hodnoty  

3 Posilniť postupy v oblasti 
ľudských zdrojov, najmä tie, 
ktoré sa týkajú výberu 
a motivácie zamestnancov 

Dokončené. Riziko spojené s náborom bolo znížené vďaka opatreniam 
vykonaným v roku 2017 vrátane: 

— zavedenia koncepcie obchodných partnerov v oblasti ľudských 
zdrojov (model decentralizovaných služieb), 

— začatia uplatňovania politiky mobility interných pracovníkov, 
— spustenia elektronického náborového systému, 
— spustenia projektu Sysper2 v spolupráci s Komisiou, 
— revidovaného úvodného školenia pre nových pracovníkov, 
— spustenia programu posilňovania vedúcich schopností a rozvoja, 
— začatia seminárov pre riadenie zmien a preskúmanie vízie, 

poslania a hodnôt organizácie, 
— začiatku reštrukturalizácie organizácie (spustenie projektových 

rád), 
— úspešnej organizácie viacerých kurzov odbornej prípravy 

zameranej na zvyšovanie informovanosti o nepriateľskom 
prostredí (Hostile Environment Awareness Training (HEAT)), 

— aktualizovaného „Kódexu správania pre všetky osoby 
podieľajúce sa na operačných činnostiach agentúry Frontex“ 
a „Kódexu správania pre návratové operácie a návratové 
intervencie“, 

— podpísania a nadobudnutia platnosti dohody o sídle, 
— podpísania právneho dokumentu (notárskej listiny) o prevode 

pozemku, 
— posilnenia optimálneho využívania existujúcich ľudských zdrojov, 
— zlepšenia zviditeľnenia a príťažlivosti náborových kampaní 

využitím nástrojov sociálnych médií. 
4 Zlepšiť odbornú prípravu 

a kariérny rozvoj v agentúre 
Frontex 

Doplnené potvrdením politiky internej mobility a iných opatrení. 

5 Zosúladiť organizačnú štruktúru 
agentúry Frontex, činnosti, 
úlohy a povinnosti s novým 
mandátom a cieľmi 

Do konca roka 2017 začať a dokončiť osem projektov zameraných na 
zavedenie prvkov novej organizačnej štruktúry. 
Zosúladenie pravidiel a postupov vrátane revidovaných úloh 
a povinností. 

6 Posilniť proces riadenia rizík V roku 2017 bol zavedený systém podávania správ na základe rizika, 
posilnený revidovaným rámcom vnútornej kontroly, ktorý prispieva 
k lepšiemu riadeniu rizík na úrovni oddelenia. 

8 Vyvíjať, prijímať, vykonávať 
a kontrolovať nové procesy, 
pravidlá a postupy 

Vykonáva sa v rámci revidovaného rámca vnútornej kontroly. 

10 Posilniť kontinuitu činností V roku 2017 sa dosiahli tieto ciele: 
— Boli vybudované nové alternatívne priestory a alternatívne 

miesto pre obnovu po havárii. 
— Proces krízového riadenia bol posúdená, zmenený, zavedený 

a otestovaný. 
— Zavedené bolo viaceré zložky kontinuity činností v oblasti správy 

zariadení. 
Prioritou je vykonávanie revidovanej komplexnej politiky zavedením 
všetkých zmien uskutočnených v roku 2017. 

Celkový stav vykonávania opatrení plánovaných na rok 2017 sa hodnotí ako uspokojivý, avšak pracovné zaťaženie 
v dôsledku vonkajších faktorov (napr. migračné toky, potenciálne slabé miesta a zraniteľné miesta pri riadení 
vonkajších hraníc EÚ) ovplyvní ďalšie sfunkčňovanie nového mandátu a iné zmeny interných a externých pravidiel 
agentúry (napr. spracovanie osobných údajov). 
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5.1.2. Register výnimiek – prehľad za rok 2017 

Výnimky zaznamenané v roku 2017 sa riadili procesom opísaným v postupe zaznamenávania a monitorovania výnimiek 
(rozhodnutie výkonného riaditeľa č. 2015/88), zameraním na štandard ICS 8: „agentúra bude… sledovať a poskytovať 
predchádzajúci súhlas na kontrolu zmien alebo odchýlok od politík a postupov“. 

V roku 2017 bolo zaregistrovaných 75 výnimiek v celkovej sume 4 016 521 EUR. Nasledovnej tabuľke je znázornená 
štatistika za celý rok 2017, poskytuje porovnanie s predchádzajúcimi rokmi a vykazuje pozitívny trend v počte 
výnimiek a ich celkovej výške. 

Rok Počet výnimiek Suma (v EUR) Podiel (%) 
2017 75 4 016 521 2,14 
2016 124 8 358 939 4,64 
2015 81 1 001 605 0,80 
2014 73 1 661 106 1,77 
2013 66 854 480 0,89 
2012 116 2 182 397 2,21 
2011 101 3 452 011 5,35 

 
Kľúčovým kontrolným ukazovateľom stanoveným pre výnimky je udržanie pomeru sumy, na ktorú sa vzťahujú výnimky 
z celkových platieb realizovaných v priebehu obdobia pod úrovňou 2 % (najlepší postup). Tento cieľ sa v roku 2017 
takmer dosiahol (spolu) s kľúčovým ukazovateľom výkonnosti na úrovni 2,14 %. Za tento pomer z väčšej časti 
zodpovedá jediná výnimka v sume približne 2 milióny EUR v dôsledku naliehavej požiadavky vyplývajúcej z migračnej 
krízy. Bez tejto jedinej výnimky by ukazovateľ za celý rok 2017 zostal výrazne pod úrovňou 2 %. 

Celkove, ukazovateľ kontroly a iné parametre vyjadrujú pozitívny trend (ovplyvnené najmä dynamika migrácie krízy). 
Na základe zriadenia osobitného inšpekčného a kontrolného subjektu a kontrol ex post vykonaných pri príprave tejto 
správy sa však zistili prípady, ktoré by mohli ďalej ovplyvniť uvedený ukazovateľ. Očakáva sa, že aspoň jeden prípad 
týkajúci sa uzavretia zmluvy na prenájom ďalších pracovných priestorov uzavretých v roku 2017 prispeje k zníženiu 
ukazovateľa za rok 2018. 

Na základe postupu monitorovania z registra výnimiek a záverov týkajúcich sa možných zlepšení sa agentúra rozhodla 
komplexným spôsobom posilniť kontrolu výnimiek, t. j. revíziou postupu zaznamenávania a monitorovania výnimiek, 
čo je súčasťou uplatňovania revidovaného rámca vnútornej kontroly. 

Táto revízia je zameraná na zefektívnenie a doplnenie kvalitatívnych kontrol vo včasnom štádiu výskytu prípadu. 
Obsahuje tiež praktické usmernenia k monitorovaniu každého typu prípadu. 

V ročnom pláne kontrol na rok 2018 je stanovené komplexné preskúmanie postupov verejného obstarávania s vysokou 
hodnotou vykonaných od novembra 2015. 

5.1.3. Hodnotenia rizík 

Proces agentúry Frontex riadenia rizík na úrovni organizácie vychádza z nepretržitého hodnotenia rizík, vývoja 
a zapracovávania plánov riešenia rizík a prebiehajúcej revízie opatrení. V priebehu roku 2017 šesť správ z vnútornej 
kontroly poskytlo informácie o skutočnom stave vystavení riziku, v ktorých sa posudzovala ich pravdepodobnosť 
a vplyv. Začiatkom roka bolo identifikovaných deväť rizík na úrovni organizácie s najvyšším vystavením riziku na časté 
monitorovanie a podávanie správ výkonnému manažmentu. 

V rámci realizácie ročného pracovného programu na rok 2017, ale aj počas internej revízie rámca vnútornej kontroly 
sa tieto riziká na úrovni organizácie vyhodnotili a znovu posúdili a aktualizovali v priebehu roka. 

Na úrovni podnikov boli identifikované tieto hlavné skupiny rizík, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na plnenie 
mandátu agentúry Frontex. 

• Konkurenčné nové prípady a iniciatívy spolu s nedostatočným záznamom o základnej úrovni pôvodne 
plánovaných cieľov by nemuseli umožniť účinné plnenie mandátu agentúry Frontex. 

• Kvalita a efektívnosť výsledkov agentúry Frontex môže byť ovplyvnená nedostatočnou správou 
centralizovaných údajov. 

• Nízky počet žiadostí, výsledkom čoho sú neúspešné postupy a pomerne vysoká interná fluktuácia 
zamestnancov, sú príčinou neplánovaných náborov a ohrozujú plán náborov. 

Záznam rizík agentúry Frontex na úrovni organizácie (apríl 2017) bol preskúmaný s cieľom zaviesť kontroly vykonávania 
plánov riešenia rizík. Riziká na úrovni organizácie boli organizované podľa plánov riešenia rizík, aby sa tak účinne 
znížila pravdepodobnosť rizík. Na základe tejto úlohy bolo identifikovaných sedem oblastí na riešenie, v troch z nich 
nasledovali podrobné plány reakcie realizované v roku 2017. 
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Plánovanie a riadenie zmien 

Proces vnútornej kontroly (založený na posilnenom plánovaní a hodnotení) bol upravený: 

• poskytujú sa mesačné správy koordinátora vnútornej kontroly, 

• štvrťročne sa organizujú zasadnutia venované riadeniu vnútornej kontroly. 
Táto platforma vnútornej kontroly sa použila na aktualizáciu plánov a posúdenie iniciatív na uskutočnenie zmien 
zaznamenaných medzi pravidelnými cyklami plánovania a zahrnuli sa informácie o využívaní ľudských, technických 
a finančných zdrojov. 

V roku 2017 sa uskutočnili dve štvrťročné zasadnutia venované riadeniu vnútornej kontroly. 

Správa údajov na úrovni organizácie 

Projekty týkajúce sa modelovania údajov a architektúry IT agentúry Frontex pokračovali v roku 2017 a výsledky sa 
očakávajú v roku 2018 (fáza návrhu) a v nasledujúcich rokoch (fáza realizácie). 

Účinnosť náboru ľudských zdrojov 

Riziká v prípade náboru sa ďalej analyzovali s cieľom pochopiť príčiny a zaviesť vhodné opatrenia (pozri stav 
odporúčaní opísaných v bode II.3.1.1 Akčný plán na zlepšenie oblastí, ktorý sa má vykonávať v roku 2017). 

Naďalej sa poukazovalo na nízku úroveň opravného koeficientu ako faktora mimo vnútorných kontrol agentúry, ktorý 
má vplyv na počet uchádzačov o pracovné miesta v agentúre Frontex; príslušné vyhlásenie bolo zahrnuté do 
strategického plánu auditov útvaru IAS z 5. septembra 2017(15). 

5.1.4. Iné interné alebo externé udalosti súvisiace s agentúrou Frontex, ktoré sú 
relevantné pre hodnotenie rizík na úrovni organizácie 

Zmena organizačnej štruktúry 

V júni 2017 riadiaca rada schválila reorganizáciu štruktúr agentúry, čo malo vplyv na rozdelenie zdrojov. Nová 
organizačná štruktúra umožňuje zahrnutie zmierňujúcich opatrení, pokiaľ ide o kontrolu, ako napr. zaradenie 
obstarávania a následných kontrol pod hierarchické línie, ktoré sú nezávislé od financií a pridelenie úlohy vnútornej 
kontroly úplne funkčnému inšpekčnému a kontrolnému útvaru nezávislému od divízie zodpovednej za hospodárenie so 
zdrojmi. Riadiaca rada uviedla, že hodnotenie primeranosti novej štruktúry by sa malo vykonať vo februári 2018. Toto 
preskúmanie môže viesť k zmenám v určitých oblastiach. Pretrvávajúca neistota znamená pre organizáciu riziko, čo 
si vyžaduje primerané opatrenia a kontroly zo strany vedenia. 

Uzavretie dohody o sídle 

Dohoda o sídle medzi agentúrou Frontex a poľskou vládou bola ratifikovaná poľským parlamentom a nadobudla 
účinnosť 1. novembra 2017. Dohoda o sídle má vplyv na viaceré procesy agentúry s významnými dôsledkami na 
pracovné podmienky a správu zariadení. 

Jedným z následných projektov je výstavba nového sídla na pozemku, ktorý poskytla poľská vláda. Vzhľadom na objem 
finančných a ľudských zdrojov potrebných na projekt v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov, si táto úloha vyžaduje 
náležité riadenie rizík vrátane zavedenia náležitých kontrol. Program/projekt je v súčasnosti v počiatočnej fáze. 

Podľa dohody o sídle sa poľská vláda zaviazala umožniť zriadenie akreditovanej Európskej školy vo Varšave 
a refundovať náklady na vzdelávanie nepoľských zamestnancov agentúry Frontex dovtedy, kým táto akreditovaná 
Európska škola nebude funkčná. Toto opatrenie by malo slúžiť ako dôležitá výhoda pri propagácii pracovných miest 
v agentúre Frontex. Tieto kroky však nie sú pod priamym dohľadom agentúry, zavedú sa náležité kontroly, ktoré budú 
sledovať plnenie vykonávacieho plánu dohody o sídle na monitorovanie pokroku a vplyv na známe riziko v súvislosti 
s nábormi. 

5.1.5. Kontroly ex post 

Pozri oddiel 4.8.2. 

                                                      

(15) „Vzhľadom na to, že metóda výpočtu opravného koeficientu krajiny je založená na služobnom poriadku, je mimo právomocí 
vnútornej kontroly agentúry. Samotné riziko, že agentúra neplní svoju úlohu prijať pracovníkov z celej EÚ a nie len z niektorých 
krajín, zostáva naďalej vysoké. Charakter operácií agentúry závisí od toho, aby pracovníci pochádzali z celej EÚ, a preto sa 
narastajú aj súvisiace riziká neplnenia rozpočtu a dosiahnutia cieľov.“ 
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5.2. Pripomienky a odporúčania z auditu 

5.2.1. Európsky dvor audítorov 

Európsky dvor audítorov je povinný poskytnúť svoje konečné stanovisko k účtovnej závierke agentúry Frontex 
„najneskôr do 1. júna nasledujúceho roka“. Z tohto dôvodu stanovisko Európskeho dvora audítorov k účtovnej závierke 
agentúry Frontex za rok 2017 nebolo k dispozícii v čase prípravy výročnej správy za rok 2017. Stanovisko Európskeho 
dvora audítorov k účtovnej závierke agentúry Frontex za rok 2016 je uvedené nižšie a môže istým spôsobom objasniť 
primeranosť systému vnútornej kontroly. 

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky 

Podľa názoru Európskeho dvora audítorov účtovná závierka agentúry vyjadruje verne vo všetkých významných 
hľadiskách finančnú situáciu agentúry k 31. decembru 2016, ako aj výsledky jej operácií, toky hotovosti a zmeny 
čistých aktív za ukončený rok v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil 
účtovník Komisie. 

Stanovisko k zákonnosti a riadnosti transakcií súvisiacich s účtovnou závierkou 

Podľa názoru Dvora audítorov sú transakcie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou za rozpočtový rok končiaci sa 
k 31. decembru 2016 zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne. 

Pripomienky k zákonnosti a riadnosti transakcií 

V predchádzajúcom zakladajúcom nariadení, ktorého účinnosť uplynula 5. októbra 2016, bolo ustanovené 
financovanie spoločných návratových operácií, ktoré sa vykonávajú so zúčastnenými krajinami. Vnútroštátne návratové 
operácie začali byť oprávnené na financovanie až podľa nového zakladajúceho nariadenia. V období od januára do 
októbra 2016 však agentúra financovala vnútroštátne návratové operácie vo výške 3,6 mil. EUR. Tieto platby sú 
neoprávnené. 

Podľa služobného poriadku v prípade externého výberového konania je možné prijať dočasných zamestnancov len 
v platových triedach SC 1 až SC 2, AST 1 až AST 4 alebo AD 5 až AD 8. V roku 2016 agentúra prijala 14 zamestnancov 
do vyšších platových tried AST. Nábor zamestnancov do týchto platových triedach je neoprávnený. 

Pripomienky k rozpočtovému hospodáreniu 

Miera prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov sa zvýšila v prípade hlavy II na 6,4 mil. EUR, t. j. 43 % (2015: 
3,2 mil. EUR, t. j. 38 %) a na 67,3 mil. EUR v prípade hlavy III, t. j. 37 % (2015: 40,2 mil. EUR, t. j. 35 %). Hlavným 
dôvodom sú zmluvy a operácie, ktorých platnosť presahuje koniec roka. Agentúra by mala zvážiť zavedenie 
diferencovaných rozpočtových prostriedkov, ktoré by lepšie vyjadrovali nevyhnutné oneskorenia medzi zákonnými 
záväzkami, plnením zmlúv a operácií a súvisiacimi úhradami. 

Miera zrušených prenesených rozpočtových prostriedkov z roku 2015 bola vysoká v prípade hlavy III a predstavovala 
6,4 mil. EUR, t. j. 16 % v dôsledku nadmerného odhadu nákladov z roku 2015, ktoré sa ešte mali refundovať 
zúčastneným krajinám v roku 2016. Potrebné je získať presnejšie odhady nákladov a včasnejšie vykazovanie nákladov 
od spolupracujúcich krajín. 

Pripomienky k finančnému hospodáreniu a výkonnosti 

V rámci mandátu agentúry sa návratovým operáciám prikladá vysoká dôležitosť a v rozpočte na rok 2016 bola na ne 
vyčlenená suma 63 mil. EUR. Do rozpočtu EÚ však boli vrátené 3 mil. EUR (37,5 %), pretože sa vykonalo menej 
návratových operácií, ako sa plánovalo. K tejto situácii prispelo značné oneskorenie postupu verejného obstarávania 
v prípade rámcovej zmluvy na prenájom lietadla a súvisiace služby vo výške 50 mil. EUR. Začiatok tohto postupu 
verejného obstarávania bol naplánovaný na marec 2016, do konca roka sa však nezačal. 

V decembri 2015 Európska komisia a agentúra podpísali dohodu o grante vo výške 5,5 mil. EUR o poskytovaní 
regionálnej podpory na riadenie migrácie zohľadňujúce potrebu ochrany v západnom Balkáne a Turecku na trojročné 
obdobie začínajúce 1. januára 2016. Dohody o spolupráci (právne záväzky) s tromi partnermi (EASO, Medzinárodná 
organizácia pre migráciu a Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov) vo výške 3,4 mil. EUR boli však podpísané až 
v období od augusta do novembra 2016. Rozpočtové záväzky boli vo výške 1,2 mil. EUR a pokrývali len platby v rámci 
predbežného financovania. Takýto postup je v rozpore s pravidlami v nariadení o rozpočtových pravidlách a neskoré 
podpísanie dohôd spôsobilo neistotu v súvislosti s operatívnou spoluprácou medzi partnermi. 
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Iné pripomienky 

V pláne pracovných miest na rok 2016 sa uvádza 275 pracovných miest. Do konca roka 2016 bolo obsadených len 197 
(71 %) z týchto pracovných miest, a to najmä v dôsledku skutočnosti, že v októbri 2016 bolo vytvorených len 50 nových 
pracovných miest a potrebné bolo ešte dokončiť nábor pracovníkov. Agentúra má tradične problémy s hľadaním 
zamestnancov s požadovaným profilom, čiastočne pre opravný koeficient pre platy (66,7 %). 

5.2.2. Pripomienky orgánu udeľujúceho absolutórium (Európsky parlament) 
a opatrenia prijaté agentúrou Frontex 

Európsky parlament udelil absolutórium agentúre Frontex za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2015(16). 
Hlavné oblasti, v prípade ktorých Európsky parlament uviedol pripomienky, sú uvedené ďalej: 

• účinnejší a nákladovo efektívnejší mechanizmus financovania určený na financovanie prevádzkových 
činností agentúry, 

• väčšia výmena informácií medzi agentúrou Frontex, agentúrami SVV a členskými štátmi, 

• zlepšiť strategické plánovanie programu, strategické ciele, monitorovanie, podávanie správ a kľúčové 
ukazovatele výkonnosti, 

• dohoda o sídle, 

• zvýšenie príslušných zdrojov a zamestnancov v útvare pre základné práva. 
Agentúra Frontex prijala opatrenia v súvislosti s pripomienkami orgánu udeľujúceho absolutórium. Súhrnné body sú 
uvedené ďalej: 

• nový zjednodušený systém financovania grantov bol vypracovaný a schválený s účinnosťou od 1. februára 
2018, 

• nový mandát umožňuje agentúre uplatňovať rozšírený mandát, pokiaľ ide o výmenu informácií a agentúra 
ho uplatňuje v súlade s platnými pravidlami ochrany údajov, 

• zmenený mandát, ktorý má značný vplyv na ročné a viacročné plánovanie, umožňuje agentúre využiť 
príležitosť na vypracovanie príslušných cieľov a ukazovateľov, 

• dohoda o sídle bola uzavretá a ratifikovaná poľským parlamentom a nadobudla účinnosť 1. novembra 2017. 

• Útvar FRO dostal päť nových zamestnancov a v súčasnosti v ňom pracuje sedem zamestnancov. 

5.2.3. Audity - Útvar pre vnútorný audit 

V súlade s článkom 82 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách agentúry Frontex vnútorné audity v agentúre 
Frontex vykonáva útvar pre vnútorný audit (IAS) Európskej komisie. 

Do konca roka 2017 nezostali „otvorené“ žiadne odporúčania, ktoré útvar IAS vydal v predchádzajúcich rokoch a boli 
klasifikované ako „kritické“ alebo „veľmi dôležité“. Sedem ďalších odporúčaní klasifikovaných ako „dôležité“ zostalo 
„nevybavených“ (t. j. otvorených), päť z nich má však konečný termín neskôr ako koniec roka 2017 (2018 a 2019). 

Deväť (dôležitých) odporúčaní s lehotou na vykonanie pred koncom roka 2017 bolo označených ako „pripravené na 
preskúmanie“, čo znamená, že sa prijali príslušné vykonávacie opatrenia a čakajú na konečné preskúmanie útvarom 
IAS. 

V roku 2017 útvar IAS vykonal hodnotenie rizík súvisiacich s procesmi agentúry na účely stanovenia strategického plánu 
auditov na obdobie rokov 2017 – 2019. Audítori vykonali návštevu na mieste vo februári 2017, na základe ktorej boli 
vypracované závery o stave rizík. 

                                                      

(16) Vzhľadom na načasovanie práce Parlamentu a Dvora audítorov, sa ich pripomienky vzťahujú na rok 2015. Absolutórium za 
účtovnú závierku za rok 2016 bolo udelené 18. apríla 2018. 
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Planning Plánovanie 
Budgeting Zostavovanie rozpočtu 
Monitoring of activities Monitorovanie činností 
Quality Management Riadenie kvality 
Reporting Building blocks of assurance Podávanie správ/hlavné časti vyhlásenia 

o vierohodnosti 
Business continuity Nepretržitá prevádzka 
Procurement Verejné obstarávanie 
Grant Management Riadenie grantov 
Accounting Účtovníctvo 
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Budget execution Realizácia rozpočtu 
Revenues & treasury Príjmy a pokladnica 
Asset Management/ Inventory Správa majetku/súpis majetku 
Recruitment Nábor 
Training Odborná príprava 
Performance Appraisal / Career Development Posudzovanie výkonnosti/kariérny rozvoj 
Expert Management Odborné riadenie 
Missions Služobné cesty 
Personal Data Protection Ochrana osobných údajov 
Document management. Správa dokumentov 
Legal advice Právne poradenstvo 
Facility mgt, logistics, security Správa zariadení, logistika, bezpečnosť 
Management of meetings Riadenie zasadnutí 
Stakeholder relations management Riadenie vzťahov so zainteresovanými stranami 
Internal communication Interná komunikácia 
External communication Vonkajšia komunikácia 
IT Governance Riadenie IT 
IT Project Management Riadenie IT projektov 
IT Security Bezpečnosť IT 
IT Services delivery Poskytovanie IT služieb 
Data Management Správa údajov 
Governance and decision making Riadenie a rozhodovanie 
Ethics/ Ethical behaviour Etika/Etické správanie 
Fraud prevention Boj proti podvodom 
Risk management Riadenie rizík 
Impact assessment, Evaluation Posúdení vplyvu, Hodnotenie 
Risk Analysis and Data Management Analýza rizík a správa údajov 
Vulnerability Impact Assessment Posúdenie vplyvu zraniteľnosti 
Joint Operations Spoločné operácie 
Return and Pre-Return Support Activities (including 
Cooperation with Third Countries to facilitate Return 
Activities) 

Návratové a prednávratové podporné činnosti 
(vrátane spolupráce s tretími krajinami na uľahčenie 
návratových činností) 

External Training Externá odborná príprava 
Research and Development Výskum a vývoj 
Pooled Resources and Equipment Združené zdroje a vybavenie 
Fundamental Rights Strategy implementation and 
Complaints Mechanism 

Vykonávanie stratégie v oblasti základných práv 
a mechanizmus podávania sťažností 

V správe vydanej 5. septembra 2017 boli výsledky hodnotenia rizika zhrnuté v matici (mapa rizík agentúry Frontex). 
Všetky procesy a čiastkové procesy, ktoré boli preskúmané z administratívneho a operačného hľadiska, boli 
umiestnené do matice podľa vnímaného rizika – inherentné aj zvyškové riziká, ktoré pretrvajú, ak/keď sa uplatňujú 
príslušné kontroly. 

Cieľom prezentácie matice je zmapovať procesy podľa ich zrelosti v súvislosti s rizikami a súvisiacimi kontrolami. 
Procesy umiestnené v oranžovej zóne sú vnímané ako dostatočne kontrolované a buď individuálne, alebo v kombinácii 
s inými, sa pravdepodobne navrhnú ako budúce oblasti auditu s cieľom poskytnúť ďalšie uistenie vedeniu o účinnom 
fungovaní kontrol. Procesy v červenej zóne sa ešte musia zlepšiť na základe účinnejších kontrol a ich pokrok sa bude 
každoročne monitorovať. Procesy v zelenej zóne sa môžu preskúmať s cieľom identifikovať možné zjednodušenie 
a zlepšenie účinnosti. Procesy v žltej zóne by sa mali posúdiť s cieľom určiť, či by kumulatívne riziká mohli mať 
významnejší vplyv a mali by sa preto osobitnými opatreniami zmierniť. 

Útvar IAS dospel k záveru, že agentúra Frontex musí zlepšiť svoje existujúce kontroly alebo zaviesť ďalšie kontroly 
(pozri tabuľku ďalej) pre čiastkové procesy, ktoré sa nachádzali v červenom kvadrante mapy rizík („Posilniť 
zmiernenie rizík“). Cieľom je zlepšiť kontroly všetkých týchto procesov na úroveň zrelosti, ktorá agentúre Frontex 
umožní presunúť ich do oranžovej zóny mapy rizík („Uistenie“), t. j. keď sú dostatočne zrelé na audit na získanie 
opätovného uistenia. 

Agentúra sa zamerala na vykonanie potrebných opatrení na riešenie pripomienok IAS a predloženie všetkých procesov 
uvedených ďalej ako pripravené na preskúmanie s nasledovným stavom: 
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Čiastkové procesy 
identifikované útvarom 
IADS ako procesy, 
ktoré si vyžadujú 
ďalšie opatrenia na 
zlepšenie kontrol na 
základe preskúmania 
vo februári 2017 

Stav dosiahnutý v roku 2017 

C3. Vonkajšia 
komunikácia 

V reakcii na zistenia z predchádzajúcich preskúmaní a vlastných hodnotení zo strany agentúry sa 
zriadil tím pre vzťahy s médiami a verejnosťou v rámci novej organizačnej schémy, ktorý je 
priamo podriadený výkonnému riaditeľovi. Tím pre vzťahy s médiami a verejnosťou bol personálne 
obsadený a jeho postupy a úlohy boli podrobnejšie rozpracované. 

O2. Posudzovanie 
zraniteľnosti 

Metodika posudzovania zraniteľnosti(17) bola stanovená a zdokumentovaná a je plne funkčná. 
Zahŕňa tri čiastkové procesy: 

i. čiastkový proces na posúdenie pripravenosti čeliť aktuálnym 
výzvam; 

ii. čiastkový proces na určenie bezprostredných dôsledkov; 

iii. čiastkový proces na posúdenie príspevku. 

Identifikovaný bol zoznam objektívnych ukazovateľov, ktoré sa monitorujú. Prvé dva čiastkové 
procesy sú plne funkčné. Tretí čiastkový proces (príspevok k rezerve rýchleho zásahu) sa zámerne 
vykonáva po prvý raz až v roku 2018, plánovaná revízia spoločnej metodiky posudzovania 
zraniteľnosti je pravidelnou súčasťou jej zavádzania. 

O4. Návratové 
a prednávratové 
podporné činnosti 
(vrátane spolupráce 
s tretími krajinami) 

Postupné zavádzanie (v prípade agentúry Frontex)/postupné ukončenie (v prípade Eurint a EURLO) 
sa už postupne vykonáva a plánuje sa, že sa dokončí koncom finančného cyklu v roku 2021. 

Očakáva sa, že mapovanie poskytne významnú pridanú hodnotu k lepšiemu posudzovaniu potrieb. 
Zhromažďovanie odpovedí členských štátov bolo ukončené, cielené prispôsobené opatrenia sa 
pripravujú od štvrtého štvrťroka 2017 a budú pokračovať aj v roku 2018. 

P5.1. Podávanie 
správ/stavebný blok 
uistenia 

Zavádza sa nový postup podávania správ o rizikách na úrovni organizácie (vrátane rozhodovania 
o rizikách). Rozhodnutie o aktualizácii rámca vnútornej kontroly agentúry Frontex riadiaca rada 
prijala v novembri. Proces stanovenia primeranej miery istoty sa zefektívnil, aby mohol v plnej 
miere slúžiť na plnenie nových požiadaviek v súvislosti s vykonávaním ročného pracovného 
programu na rok 2018. 

Postup vzťahujúci sa na riadenie výnimiek a prípady nesúladu je pripravený na prijatie začiatkom 
roka 2018. 

S1. Systém správy 
dokumentov 

Zaviedol sa centralizovaný systém správy dokumentov. V priebehu roka 2018 sa systémy na základe 
P/R Drive postupne vypnú a prestanú sa používať.  

V nadväznosti na strategický plán auditov na rok 2017 útvar IAS vykonal audit riadenia zmlúv. Audit bol zameral na 
aspekty plnenia najdôležitejších zmlúv, ktoré agentúre pomáhali dosiahnuť čo najlepší pomer medzi kvalitou a cenou 
v rámci jej zmluvných záväzkov. 

Uskutočnila sa séria rozhovorov s kľúčovými pracovníkmi zapojenými do postupov riadenia obstarávania a zásob 
a preskúmali sa vzorky zmlúv. V čase prípravy tejto správy neboli k dispozícii žiadne závery útvaru IAS k tejto téme. 

5.3. Hodnotenie účinnosti systémov vnútornej kontroly 
Na hodnotenie systému vnútornej kontroly od konca roka 2017 sa použil upravený proces prijatý rozhodnutím 
výkonného riaditeľa z mája 2017. Na základe tohto rozhodnutia boli stanovené pravidelné, štruktúrované stavebné 
bloky vnútornej kontroly na poskytovanie pravidelných správ vedenia(18). 

V prípade každej požiadavky vnútornej kontroly sa hodnotí miera kontroly a účinnosti kontroly. 

                                                      

(17) Posúdenie zraniteľnosti je hodnotenie pripravenosti členských štátov na riešenie súčasných a dokonca nepredvídaných udalostí, 
ktoré majú vplyv na riadenie hraníc na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ. 

(18) Nasledovné správy boli vydané v priebehu roka 2017: 
— akčný plán pre oblasti zlepšenia identifikované pre systém vnútornej kontroly v roku 2017, 
— strategický plán auditov pre vnútornú kontrolu na obdobie rokov 2017 – 2019, 
— správa o hodnotení rizík na úrovni organizácie v máji 2017, 
— šesť správ koordinátora vnútornej kontroly zhrnutých v správe z roku 2017, ktorá bola vydaná v januári 2018, 
— štyri štvrťročné správy o výnimkách zhrnuté vo výročnej správe za rok 2017 vydanej vo februári 2018, 
— závery a akčné body z troch zasadnutí venovaných riadeniu vnútornej kontroly. 
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Mieru kontroly určujú hlavne zistenia zhrnuté v pravidelných správach o činnosti koordinátora vnútornej kontroly, 
tieto správy sú prerokované a schválené vedúcimi oddelení, riaditeľmi divízií, zástupcom riaditeľa a výkonným 
riaditeľom na štvrťročných zasadnutiach venovaných riadeniu vnútornej kontroly. Na zasadnutiach sa hodnotí 
dostupnosť dôkazov pre rôzne požiadavky vnútornej kontroly (ako sa uvádza v usmerneniach na meranie účinnosti 
štandardov vnútornej kontroly). 

Hodnotenie účinnosti kontroly vychádza z úrovne realizácie odporúčaní auditu a opatrení na zlepšenie činnosti, 
výsledkov hodnotenia rizík, výsledku samohodnotiaceho prieskumu od riaditeľov divízií, vedúcich oddelení a vedúcich 
útvarov a záverov prvého zasadnutia venovaného riadeniu vnútornej kontroly v roku 2018. Na základe individuálnych 
hodnotení sa vytvorí priemer. 

V nasledovnom obrázku sa uvádza číselné zhrnutie výsledkov hodnotenia vnútorných kontrol od konca roku 2017 
(použitá je stupnica 1 – 5, pričom 1 je nízka hodnota a 5 je vysoká). 

 

Ďalej uvedená matica sa týka úrovne a účinnosti kontrol. To umožňuje posúdiť efektívnosť rôznych kontrol. 

Veľmi vysoká miera kontrol (t. j. vysoká miera zdokumentovaných kontrolných opatrení) by stále mohla byť slabou 
stránkou systému vnútornej kontroly, ak by tieto kontroly neboli účinné t. j. uznané). Takáto vysoká miera kontroly 
by mohla byť prekážkou pri dosahovaní efektívnosti procesu, a preto je dôležité mať primeranú, vyváženú mieru 
kontrol. 
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Obrázok 9. Úroveň účinnosti systému vnútornej kontroly v roku 2017 

Závery a oblasti zlepšenia 
Priemerná úroveň kontrol je 3,4 a úroveň účinnosti je 2,7. Vďaka uplatňovaniu revidovaného rámca vnútornej kontroly 
cieľom agentúry je zvýšiť oba faktory na úroveň 4.0. 

Najúčinnejšie sú kontroly s primeranou (nízkou) mierou kontroly s vysokou účinnosťou (napr. ICS 2 a ICS 10). 

Najmenej účinné sú tie, ktoré majú vysokú mieru kontrol, ale nízku účinnosť (napr. ICS 3, ICS 7, a ICS 13). ICS 1 
je veľmi účinný, má však najvyššiu úroveň kontrolných opatrení. 

Z celkového hodnotenia zavedených kontrol vyplýva, že kontroly týkajúce sa ICS 6 – Postup riadenia rizík a ICS 10 – 
Kontinuita činností sú zväčša účinné. 

ICS 3 – Prideľovanie a mobilita zamestnancov a ICS 7 – Operačná štruktúra si podľa hodnotenia vyžadujú významné 
zlepšenia. Po reorganizácii štruktúr agentúry Frontex, ktorú riadiaca rada prijala v júni 2017, sa projekty rozvoja 
vzťahujú na obe oblasti, čo by malo zvýšiť účinnosť kontrol. 

5.4. Závery týkajúce sa vierohodnosti 

Celkový záver 

Na základe postupu hodnotenia vnútornej kontroly riaditelia divízií, ktorí sú poverení riadením rizík a vnútornou 
kontrolou nad činnosťami vykonávanými divíziami v rámci ich manažérskej pôsobnosti, potvrdili, že stav vnútornej 
kontroly v ich divízii bol v priebehu roku 2017 riadne oznámený a že informácie poskytnuté a uvedené v oddiele 3 tejto 
správy sú podľa ich najlepšieho vedomia, presné a úplné. 

Na základe týchto vyhlásení a v súlade s výsledkom celkového procesu hodnotenia vnútorných kontrol za rok 2017 
možno dospieť k záveru, že systém vnútornej kontroly funguje účinne. Ako však už bolo uvedené, ešte sa vyskytujú 
oblasti, ktoré si vyžadujú zlepšenia. Toto je obzvlášť dôležité vzhľadom na pokračujúci nárast finančných a ľudských 
zdrojov do roku 2020. Významné zmeny mandátu budú mať ďalší vplyv na činnosti agentúry Frontex, jej vnútornú 
organizáciu a spôsob interakcie s členskými štátmi a ďalšími externými zainteresovanými stranami. Očakáva sa, že 
tieto zmeny vystavia systém vnútornej kontroly veľkému tlaku, a teda dôraz sa bude klásť na rámec vnútornej 
kontroly. 
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Informácie uvedené vyššie vychádzajú z výsledkov postupov hodnotenia vnútornej kontroly, auditov a monitorovania 
a sú uvedené vo vyššie uvedených správach. Tento prístup poskytuje dostatočné záruky, čo sa týka úplnosti 
a spoľahlivosti oznámených informácií a umožňuje komplexné pokrytie rozpočtu agentúry Frontex. 

Pri preskúmavaní náležitostí podporujúcich vierohodnosť, ako je uvedené, a dôkazov predložených v tejto výročnej 
správe o činnosti, boli identifikované niektoré oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť. Tieto nedostatky však nedosahujú 
úroveň „výhrad“. 
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6. VYHLÁSENIE O VIEROHODNOSTI 

Ja, dolupodpísaný: 

výkonný riaditeľ agentúry Frontex, Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž, 

v mojej funkcii povoľujúceho úradníka vyhlasujem, že informácie uvedené tejto v správe poskytujú 

pravdivý a objektívny obraz19. 

Vyhlasujem, že som získal primeranú istotu, že zdroje pridelené na činnosti opísané v tejto správe boli 

použité na daný účel a v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia a že zavedené kontrolné 

postupy poskytujú potrebné záruky týkajúce sa zákonnosti a riadnosti príslušných transakcií. 

Toto primerané uistenie sa zakladá na mojom vlastnom posúdení informácií, ktoré som mal k dispozícii 

(vrátane informácií poskytnutých manažérmi, ktorí mi ich oznámili) a takých prác ako ročné hodnotenie 

systému vnútornej kontroly, kontroly ex ante a ex post a zistenia a pripomienky útvaru vnútorného auditu 

a Európskeho dvora audítorov za predchádzajúce roky pred vydaním tohto vyhlásenia. 

Potvrdzujem, že nemám informácie o ničom, čo sa neuvádza tu v správe, čo by mohlo poškodiť záujmy 

agentúry Frontex. 

Aj keď nie sú špecifikované žiadne „výhrady“, v dodatku k tomu vyhláseniu sú špecifikované oblasti, kde 

možno uskutočniť významné zlepšenia v súvislosti so systémom vnútornej kontroly. 

 

 

Varšava, .. mája 2017 

 

[podpis] 

Fabrice Leggeri 

                                                      

(19)Pravdivý a objektívny obraz v tejto súvislosti znamená spoľahlivý, úplný a správny obraz o situácii v agentúre. 
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