
Agentúra v kocke



Frontex zblízka

Európska únia má po prvýkrát 
svoju vlastnú uniformovanú 
službu: stály zbor európskej 
pohraničnej a pobrežnej stráže. 
Tvoria ho dôstojníci agentúry 
Frontex a členských štátov EÚ, ktorí 
podporujú vnútroštátne orgány, 
ktoré čelia problémom na svojich 
vonkajších hraniciach.
Členovia stáleho zboru budú 
pracovať najmä na hraniciach 
EÚ. V prípade potreby však 
môžu byť nasadení mimo EÚ do 
krajín, ktoré žiadajú o pomoc 
agentúry Frontex na ich hraniciach. 
Členovia stáleho zboru majú 
mnoho právomocí vnútroštátnej 
pohraničnej stráže. Môžu overovať 
totožnosť a štátnu príslušnosť 
osoby, umožniť alebo odmietnuť 
vstup do EÚ a hliadkovať medzi 
hraničnými priechodmi.

Stály zbor európskej 
pohraničnej a pobrežnej 
stráže

Frontex, Európska agentúra pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž, podporuje členské štáty EÚ a krajiny 
pridružené k schengenskému priestoru pri správe 
vonkajších hraníc EÚ a v boji proti cezhraničnej 
trestnej činnosti.

S novovytvoreným stálym zborom je agentúra 
Frontex, prvá uniformovaná služba v Európe, prítomná 
na miestach, kde európske krajiny potrebujú podporu, 
pracuje s nimi na bezpečnejšej a pokojnejšej Európe.

Zhromažďovanie 
a výmena 
informácií

Boj proti 
cezhraničnej 

trestnej činnosti

Pátranie 
a zachraňovanie

Hraničné 
kontroly

Hraničný dozor

Návraty



Agentúra Frontex vie, čo sa deje na hraniciach, kde sa 
to deje a ako treba reagovať.
Agentúra neustále sleduje situáciu na hraniciach Európy 
a za jej hranicami a posudzuje rôzne druhy rizík. Táto 
analýza usmerňuje všetky naše aktivity.

Agentúra Frontex monitoruje, analyzuje a spája 
informácie z rôznych zdrojov. Patria sem snímky a údaje 
z lietadiel, bezpilotných lietadiel a satelitov, ako aj 

informácie od vnútroštátnych orgánov a z otvorených 
zdrojov.

 ■ Monitorovanie vonkajších hraníc 24 hodín 7 dní 
v týždni

 ■ Správy o analýze situácie a rizika

 ■ Video v reálnom čase zo sledovacích letov

Vďaka týmto poznatkom môže agentúra Frontex pomôcť 
členským štátom EÚ odhaliť potenciálne slabé stránky 
a znížiť zraniteľnosť európskych vonkajších hraníc.

Agentúra Frontex pomáha členským štátom EÚ 
a krajinám pridruženým k schengenskému priestoru 
zaručiť bezpečné, zabezpečené a dobre fungujúce 
vonkajšie hranice. Agentúra ponúka flexibilnú operačnú 
podporu, vysiela dôstojníkov a vybavenie, napríklad 
lietadlá a plavidlá, tam, kde ich vnútroštátne orgány 
najviac potrebujú. V tomto procese zohrávajú kľúčovú 
úlohu európski dôstojníci stáleho zboru. Môžu byť 

rýchlo nasadení na vonkajších hraniciach EÚ, ale aj za 
jej hranicami.

Bezpečnosť vonkajších hraníc Európy je našou prioritou. 
Pozdĺž hraníc EÚ príslušníci agentúry Frontex pomáhajú 
vnútroštátnym orgánom v boji proti trestnej činnosti.

Patrí sem boj proti pašovaniu drog, zbraní 
a odcudzených áut, ale aj obchodovaniu s ľuďmi 
a prevádzačstvo. Centrum excelentnosti agentúry 
pre boj proti podvodom týkajúcim sa dokladov má 
k dispozícii expertov a vybavenie, ktoré pomáha 
nájsť falošné dokumenty, ktoré sa často používajú na 
spáchanie ďalších trestných činov.

VIEME

PODPORUJEME

Boj proti cezhraničnej trestnej činnosti

Odhaľujú stovky 
odcudzených 
automobilov 
a podvodných 
dokumentov

Pomáhajú členským 
štátom EU pri hľadaní 
drog a cigariet 
pašovaných do 
Európskej únie.

Zhromažďujú 
informácie 
o zločineckých 
sieťach

Pomáhajú tiež pri 
odhaľovaní prevádzačstva 
a cezhraničného 
obchodovania s ľuďmi



Príslušníci pohraničnej a pobrežnej stráže agentúry 
sa čoskoro budú môcť spoľahnúť na svoje vlastné 
vybavenie. Agentúra napreduje pri kúpe a prenájme 
vlastných hliadkových automobilov, člnov, lietadiel 
a iného výstroja.

Jednou z hlavných úloh agentúry Frontex je 
identifikovať inovatívne technológie, ktoré sa 

dajú použiť pri kontrolách hraníc, vrátane umelej 
inteligencie, hraničných kontrol na cestách a diaľkovo 
riadených lietadiel. Agentúra zdieľa svoje zistenia 
s vnútroštátnymi orgánmi presadzovania práva v EÚ.

Cieľom agentúry Frontex je tiež zabezpečiť najvyššie 
normy kontroly hraníc v celej Európe a každý rok 
vyškoliť stovky dôstojníkov.

Udalosti mimo Európskej únie majú priamy vplyv na našu 
bezpečnosť. Z tohto dôvodu je agentúra Frontex aktívna 
aj mimo EÚ, napríklad v Albánsku, a má sieť styčných 
dôstojníkov v Afrike, západnom Balkáne a Turecku.

Agentúra Frontex je kľúčovým partnerom členských 
štátov EÚ pri návrate osôb, o ktorých sa vnútroštátne 
orgány domnievajú, že sa zdržiavajú v Európe nelegálne. 
Sú to ľudia, ktorým súdy alebo vnútroštátne orgány 
doručili rozhodnutie o návrate osoby po vyčerpaní 
všetkých právnych možností na zotrvanie v EÚ, alebo 
ktorí spáchali trestný čin alebo im vypršala platnosť víz.

V súčasnosti sa jedna z 10 osôb vrátených z EÚ 
spracúva s podporou agentúry Frontex. Agentúra 
koordinuje a financuje návratové operácie z členských 
štátov. Prenajíma si lietadlá a rezervuje si miesta 
v komerčných letoch na účely návratu. Agentúra 
Frontex tiež zefektívňuje proces návratu tým, že 
pomáha vnútroštátnym orgánom získať cestovné 
doklady a podporuje ďalší kontakt s orgánmi 
v cieľových krajinách.

BUDUJEME
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OBLASTI OPERÁCIÍ AGENTÚRY FRONTEX

Spoločná operácia Themis (Taliansko)
Spoločná operácia Poseidonove more 
(Grécko)
Operácie Indalo a Minerva (Španielsko)
Západný Balkán (Albánsko, Čierna Hora)
Bulharsko
Maďarsko
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Plac Europejski 6
00-844 Warsaw, Poland
frontex@frontex.europa.eu
www.frontex.europa.eu

Od roku 2022 bude agentúra Frontex prevádzkovať ústrednú jednotku 
ETIAS – Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia. Nový systém 
zvýši bezpečnosť schengenského priestoru prostredníctvom včasnej kontroly 
osôb, ktoré môžu cestovať do EÚ bez víz.

Agentúra Frontex bude zohrávať kľúčovú úlohu v systéme ETIAS tým, že 
bude pomáhať overovať žiadosti o cestovné povolenia 24 hodín sedem dní 
v týždni. Zabezpečí tiež, aby systém odhalil potenciálne ohrozenie bezpečnosti 
všetkých Európanov.

VÝHĽAD DO BUDÚCNOSTI
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