
  

 
 

Frontex - European Border and Coast Guard Agency 

www.frontex.europa.eu | Pl. Europejski 6, 00-844 Warsaw, Poland | Tel. +48 22 205 95 00  | Fax +48 22 205 95 01 

          

 

 

 

 
 

Jazyková politika na internete 
 

Jazyková politika Frontexu, Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž, je 
založená na rešpektovaní jazykovej rôznorodosti vo všetkých členských štátoch EÚ. 
Väčšina obsahu webového sídla Frontexu je v angličtine, ktorý je pracovným jazykom 
agentúry. Toto nám umožňuje optimalizovať zdroje a rýchlo reagovať na meniacu sa 
situáciu a čoraz vyššie nároky na informácie. 
 

Ako agentúra Európskej Únie usilujeme o sprístupňovanie našej činnosti a jej širokú 
dostupnosť v najväčšom možnom počte jazykov. Kľúčové informácie o Frontexe sú 
dostupné vo všetkých 24 oficiálnych jazykoch EÚ. 
 
Rôzny obsah na webovom sídle Frontexu, vrátane videí (ako napr. The role of Frontex 
in Return Operations, Coast Guard Functions atď.), prezentácie (EU Agencies Network) 
a publikácie (Vega Handbook: Children at airports) je s titulkami alebo preložený, aby 
vyhovoval potrebám viacjazyčného publika. Tiež vydávame niektoré dokumenty, ako 
napríklad Complaints Mechanism Booklet, v niekoľkých jazykoch z krajín mimo EÚ 
(albánčina, arabčina, perzština, paštunčina, ruština, srbčina, tigriňa a urdčina). Každý 
rok sa snažíme prehodnotiť zoznam jazykov používaných v rôznych oblastiach. Tým, že 
tento zoznam je neustále otvorený a pravidelne upravovaný pri vyvíjajúcej sa situácii v 
pracovnej činnosti Agentúry zachováva Frontex pružnosť voči novým alebo meniacim sa 
požiadavkám. 

Oficiálne dokumenty Frontexu sa prekladajú v Prekladateľskom centre orgánov 
Európskej Únie, ktoré sa nachádza v Luxemburgu a poskytuje prekladateľské služby 
všetkým agentúram EÚ. 

Snažíme sa docieliť primeranú rovnováhu medzi rešpektovaním ľudí hovoriacich 
rôznymi jazykmi EÚ a praktickými hľadiskami. Naše úsilie pri sprístupňovaní 
v maximálnom počte jazykov je limitované nasledujúcimi obmedzeniami: 
  
● Urgentnosť – niektoré typy informácií sa musia publikovať rýchlo. Keďže preklad si 

vyžaduje nejaký čas, uprednostňujeme rýchlu publikáciu v pracovnom jazyku 
Agentúry. Informácie s krátkym trvaním neprekladáme do ostatných oficiálnych 
jazykov EÚ (správy, podujatia, tweety, atď.). 
 
● Efektívne využitie zdrojov – Do ďalších oficiálnych jazykov EÚ prekladáme len 

vybrané dokumenty (Výročná správa o činnosti a Jednotný programový dokument) 
a ďalší relevantný obsah. 
 
● Inštitučný rozvoj – obsah a štruktúra webového sídla musí odrážať meniacu sa 

úlohu Agentúry a rozširujúci sa záber jej činnosti. Keďže tieto zmeny sa 
odohrávajú dosť rýchlo (Nariadenie Frontexu sa menilo v r. 2007, 2011 a 2013 a 
následne bolo nahradené v r. 2016 Nariadením Európskej pohraničnej a pobrežnej 
stráže), webové sídlo agentúry sa pravidelne mení. 
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24 oficiálnych jazykov EÚ je bulharčina, chorvátčina, čeština, dánčina, holandčina, 
angličtina, estónčina, fínčina, francúzština, nemčina, gréčtina, maďarčina, írština, 
taliančina, lotyština, litovčina, maltčina, poľština, portugalčina, rumunčina, 
slovenčina, slovinčina, španielčina a švédština. 


