
STAŇTE SA 
PRÍSLUŠNÍKOM 
POHRANIČNEJ 
STRÁŽE AGENTÚRY 
FRONTEX – PRIJÍMAME 
POSILY!



STRÁŽIŤ, 
CHRÁNIŤ 
A KONAŤ



Európska únia zriaďuje svoju prvú uniformovanú službu – stály zbor európskej 
pohraničnej a pobrežnej stráže. Zbor bude pozostávať z pracovníkov agentúry 
Frontex a príslušníkov z členských štátov EÚ a bude pomáhať európskym krajinám čeliť 
problémom na vonkajších hraniciach.

Príslušníci pohraničnej a pobrežnej stráže agentúry Frontex absolvujú špičkovú odbornú 
prípravu a budú vybavení najnovšími dostupnými technológiami, aby boli pripravení na 
nadchádzajúce výzvy na hraniciach.

Všetci vybratí uchádzači absolvujú základnú odbornú prípravu v trvaní do šiestich 
mesiacov, aby boli pripravení na nasadenie do operačných oblastí v januári 2021. Vďaka 
odbornej príprave sa zabezpečí, že príslušníci získajú potrebné zručnosti na to, aby mohli 
spolupracovať v ktorejkoľvek konkrétnej operačnej oblasti, a to v plnom súlade s platnými 
právnymi predpismi EÚ a etickými normami.



KOHO HĽADÁME

ČO BUDE HLAVNOU NÁPLŇOU 
PRÁCE PRÍSLUŠNÍKOV 
POHRANIČNEJ STRÁŽE 
AGENTÚRY FRONTEX

Hľadáme uchádzačov so skúsenosťami z oblasti 
presadzovania práva (napríklad z polície, colnej správy, 
pohraničnej a pobrežnej stráže), pohotovostných služieb, 
civilného krízového riadenia, armády alebo podobných 
oblastí (aktívnych aj vyslúžených). Každý uchádzač musí 
ovládať angličtinu na stredne pokročilej úrovni (B2).

V prvej fáze plánujeme prijať viac ako 700 príslušníkov 
pohraničnej a pobrežnej stráže agentúry Frontex. Na základe 
svojich skúseností sa môžete uchádzať o pozíciu príslušníka 
pohraničnej stráže agentúry Frontex na troch úrovniach: 
základnej, strednej alebo pokročilej.

Väčšina príslušníkov pohraničnej stráže agentúry Frontex 
bude nosiť uniformu, služobnú zbraň a bude schopná plniť 
povinnosti, ako je napríklad overovanie totožnosti a štátnej 
príslušnosti osôb, umožňovanie alebo odopieranie vstupu do 
EÚ a hliadkovanie medzi hraničnými priechodmi.

hraničné 
kontroly

získavanie 
a výmena 
informácií

návratypátranie 
a záchrana

boj proti cezhraničnej 
trestnej činnosti hraničný dozor

PASSPORT



KDE BUDÚ PRÍSLUŠNÍCI 
POHRANIČNEJ STRÁŽE 
AGENTÚRY FRONTEX 
PRACOVAŤ?

NÁBOROVÉ KONANIE

Príslušníci pohraničnej stráže agentúry Frontex budú 
pracovať v operačných oblastiach na vonkajších hraniciach 
EÚ. Môžu pracovať aj v krajine, ktorá nie je členom EÚ, 
pod podmienkou, že daná krajina s EÚ podpísala dohodu 
o štatúte.

Po ukončení výberového konania sa vybratým uchádzačom 
ponúkne päťročná pracovná zmluva so skúšobnou lehotou 
v trvaní deviatich mesiacov. Všetci vybratí príslušníci 
absolvujú základnú odbornú prípravu v trvaní do šesť 
mesiacov a podstúpia testy pripravenosti, aby sa posúdilo, či 
sú pripravení plniť svoje úlohy.

1. Posúdenie prihlášok

UZÁVIERKA PODÁVANIA PRIHLÁŠOK

PRVÉ NASADENIE

2. Test z anglického jazyka

3. Zostavenie užšieho 
výberu uchádzačov

4. Fyzický test

5. Pohovory

6. Ponuky práce

7. Lekárske prehliadky

8. Podpísanie zmluvy

9. Začiatok plynutia 
skúšobnej lehoty

10. Odborná príprava

11. Záverečné testy 
pripravenosti



AKO PODAŤ PRIHLÁŠKU

ČO VÁM PONÚKAME

Navštívte naše webové sídlo alebo použite tento 
kód QR a vyplňte prihlášku ešte dnes.
https://frontex.europa.eu

Budete dostávať základný plat a príslušné 
príspevky, ako napríklad:

• príspevok na expatriáciu,
• príspevok na domácnosť,
• príspevok na nezaopatrené dieťa,
• príspevok na vzdelávanie,
• príspevok na nasadenie (v prípade nasadenia),
• príspevok na prácu na zmeny (v prípade práce 

na zmeny).

Plac Europejski 6
00-844 Warsaw, Poland
Tel: +48 22 205 9500
Fax: +48 22 205 9501
www.frontex.europa.eu
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