
Agentúra v kocke



Čo je Frontex?
Frontex, Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž, 
podporuje členské štáty EÚ a krajiny pridružené k schengen-
skému priestoru pri riadení vonkajších hraníc EÚ a boji proti 
cezhraničnej trestnej činnosti.

Agentúra je centrom excelentnosti pre činnosti spojené 
s kontrolou hraníc na vonkajších hraniciach EÚ, pričom si 
vymieňa informácie a odborné znalosti so všetkými členskými 
štátmi EÚ, ako aj susediacimi krajinami mimo EÚ, ktoré 
ovplyvňuje smer vývoja migrácie a cezhraničná trestná 
činnosť.

Medzi jej úlohy okrem iného patrí aj koordinovanie nasadenia 
príslušníkov pohraničnej a pobrežnej stráže, ako aj lodí, lietadiel, 
policajných vozidiel a ďalšieho vybavenia, do krajín EÚ, ktoré na 
svojich vonkajších hraniciach čelia mimoriadnemu tlaku.

Hlavné povinnosti
Nasadenie v teréne Agentúra poskytuje v oblastiach 
vonkajších hraníc, ktoré si vyžadujú dodatočnú pomoc, 
úradníkov v oblasti presadzovania práva z členských štátov 
a krajín pridružených k schengenskému priestoru, ako aj 
plavidlá, lietadlá a vybavenie v oblasti hraničného dozoru. 
Okrem kontroly hraníc patria k operáciám agentúry Frontex aj 

úlohy súvisiace s námornou bezpečnosťou, bezpečnostnými 
kontrolami, pátracími a záchrannými operáciami, ako aj ochra-
nou životného prostredia.

Analýza rizika Agentúra Frontex vyhodnocuje riziká v oblasti 
bezpečnosti hraníc EÚ. Vytvára prehľad o spôsoboch a tren-
doch vývoja nelegálnej migrácie a cezhraničnej trestnej 
činnosti na vonkajších hraniciach. Agentúra poskytuje svoje 
zistenia krajinám EÚ a Európskej komisii a využíva ich na 
plánovanie svojich budúcich činností. Východiskom pre všetky 
činnosti agentúry Frontex je analýza rizika.

Monitorovanie situácie Agentúra Frontex neustále 
monitoruje vonkajšie hranice Európskej únie, pričom poskytuje 
aktuálne informácie a varovania členským štátom EÚ 
a krajinám pridruženým k schengenskému priestoru, ako aj 
Európskej komisii a ďalším agentúram.

Posudzovanie zraniteľnosti Agentúra každoročne 
posudzuje schopnosť a pripravenosť všetkých členských štátov 
a krajín pridružených k schengenskému priestoru čeliť 
problémom na vonkajších hraniciach, ako aj migračnému 
tlaku. Agentúra Frontex vysiela styčných dôstojníkov do 
členských štátov EÚ, aby jej pomáhali pri vytváraní komplex-
ného prehľadu o kontrole hraníc na úrovni EÚ.

Európska spolupráca pri činnostiach pobrežnej strá-
že Agentúra podporuje spoluprácu medzi orgánmi presadzo-
vania práva, agentúrami EÚ a colnými úradmi na námorných 
hraniciach. Lode a lietadlá nasadené v jej operáciách takisto 
zbierajú a poskytujú informácie relevantné pre kontrolu 
v oblasti rybárstva, odhaľovanie znečistenia a dodržiavanie 
námorných nariadení.

Výmena informácii o trestnej činnosti Agentúra poskytuje 
informácie zhromaždené na hraniciach príslušným vnútroštát-
nym orgánom, Europolu a ďalším európskym agentúram. 
Obsahujú informácie o osobách podozrivých z páchania trestnej 
činnosti, ako je prevádzanie migrantov, obchodovanie s ľuďmi 
a terorizmus.



Návratové operácie Agentúra zohráva čoraz významnejšiu 
úlohu pri návrate ľudí, ktorí nie sú oprávnení zostať v Európ-
skej únii, do ich domovských krajín. Agentúra pomáha 
členským štátom koordinovať a financovať návratové 
operácie, ale takisto ich môže na vlastný podnet iniciovať. 
Na tento účel si agentúra Frontex môže prenajať lietadlá 
a rezervovať miesta v komerčných letoch. Agentúra takisto 
pomáha navrátilcom vybavovať potrebné cestovné doklady 
a poskytuje odborníkov na pomoc s návratovými operáciami.

Vonkajšie vzťahy Spolupráca s krajinami mimo EÚ a schen-
genského priestoru tvorí neoddeliteľnú súčasť mandátu 
agentúry Frontex a jednu z jej strategických priorít. Agentúra 
Frontex rozvíja a udržiava sieť partnerstiev s pohraničnými 
orgánmi v krajinách mimo EÚ, najmä v krajinách susediacich 
s EÚ a krajinách pôvodu a tranzitu migrantov, aby zabezpečila 
vykonávanie integrovaného riadenia hraníc (IBM). Agentúra 
rovnako vysiela styčných dôstojníkov aj do krajín mimo EÚ, 
ktoré čelia nelegálnej migrácii.

Rýchla reakcia Agentúra Frontex je schopná rýchlo nasadiť 
pohraničnú a pobrežnú stráž, ako aj vybavenie v členských 
štátoch EÚ a krajinách pridružených k schengenskému 
priestoru, ktorých vonkajšie hranice sú ohrozené. Členské štáty 
musia na výzvu agentúry poskytnúť až do 1 500 príslušníkov 
rezervy rýchleho zásahu.

Výskum a inovácia S cieľom zabezpečiť, aby nové technoló-
gie spĺňali potreby orgánov zodpovedných za kontrolu hraníc, 
agentúra Frontex umožňuje odborníkom na kontrolu hraníc 
kontakty v oblasti výskumu a priemyslu.

Odborná príprava Agentúra Frontex vypracúva spoločné 
normy pre odbornú prípravu pohraničných orgánov, aby 
zjednotila vzdelávanie pohraničnej a pobrežnej stráže v EÚ 
a krajinách pridružených k schengenskému priestoru. Cieľom 
tohto zjednotenia je zabezpečiť, aby cestovatelia pri každom 
prekročení vonkajších hraníc EÚ podliehali jednotným normám 
pre kontrolu hraníc. Zjednotenie takisto umožňuje pohraničnej 
a pobrežnej stráži z rôznych krajín účinne spolupracovať pri 
nasadení v rámci operácií agentúry Frontex.

Spoločné operácie
Najmarkantnejšími činnosťami agentúry sú spoločné operácie. 
Na pomoc členským štátom pri čelení problémom na vonkaj-
ších hraniciach EÚ, nasadzuje agentúra Frontex stovky 
príslušníkov pohraničnej a pobrežnej stráže, ako aj lode, 
vozidlá, lietadlá a ďalšie vybavenie. Tieto operácie sa odohrá-
vajú na námorných a pozemných hraniciach Európy, ako aj na 
medzinárodných letiskách. V súčasnosti sa agentúra Frontex 
pri poskytovaní špecializovaných príslušníkov stráže a špeciál-
neho vybavenia pre svoje operácie väčšinou spolieha na 
členské štáty EÚ a krajiny pridružené k schengenskému 
priestoru, ale postupne prechádza k prenájmu a kúpe 
vlastného vybavenia. Okrem toho sa agentúra Frontex môže 
spoliehať aj na rezervu pozostávajúcu minimálne z 1 500 
príslušníkov, ktorých je v núdzových situáciách možné nasadiť 
na hraniciach EÚ v priebehu piatich dní.

Zatiaľ čo agentúra svojimi námornými operáciami v Stredo-
zemnom mori podporuje Taliansko, Grécko a Španielsko pri 
prekonávaní migračného tlaku, všetkými svojimi operáciami 
takisto pomáha riešiť rôzne formy cezhraničnej trestnej 
činnosti. Medzi námorné operácie sa zaraďujú aj ďalšie úlohy, 
ako je monitorovanie znečistenia a nezákonného rybolovu. 
Vykonávajú sa v spolupráci s ďalšími agentúrami EÚ, najmä 
Europolom, Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou 
(EMSA) a Európskou agentúrou pre kontrolu rybárstva (EFCA).
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Presadzovanie práva
Agentúra Frontex zohráva významnú úlohu v posilňovaní 
vnútornej bezpečnosti schengenského priestoru, a to monito-
rovaním jeho vonkajších hraníc, vykonávaním bezpečnostných 
kontrol a návratových operácií, ako aj spoluprácou s vnút-
roštátnymi orgánmi a Europolom.

Agentúra Frontex takisto prispieva k boju proti terorizmu 
poskytovaním pomoci členským štátom pri posilňovaní kontrol 
na vonkajších hraniciach a podporovaním odhaľovania 
potenciálnych zahraničných teroristických bojovníkov. 
Príslušníci nasadzovaní agentúrou Frontex absolvujú odbornú 
prípravu na odhaľovanie osôb potenciálne zapletených do 
terorizmu.

Úloha agentúry Frontex 
v pátracích a záchranných 
operáciách
Účasť na pátracích a záchranných operáciách vždy predstavo-
vala pre agentúru Frontex prioritu a je zakotvená v nariadení 
EÚ, ktorým bola Európska agentúra pre pohraničnú a pobrež-
nú stráž zriadená. Agentúra Frontex je povinná poskytovať 
technickú a operačnú pomoc pri záchranných námorných 
operáciách, ktoré sa môžu uskutočniť počas operácií v rámci 
hraničného dozoru.

Pátracie a záchranné operácie sú aj osobitným cieľom 
operatívneho plánu každej námornej operácie agentúry 
Frontex.
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Od roku 2015 do roku 2018 agentúra Frontex prispela k zá-
chrane 300 000 osôb v Stredozemnom mori.

Základné práva
Agentúra Frontex považuje rešpektovanie a ochranu základ-
ných práv za jadro všetkých svojich činností. Zamestnanci 
agentúry a vnútroštátni úradníci zúčastňujúci sa na operáciách 
agentúry Frontex absolvujú odbornú prípravu v oblasti 
základných práv a možnostiach získania medzinárodnej ochra-
ny. Záruky a povinnosti týkajúce sa podávania správ o mož-
ných porušeniach základných práv sú súčasťou všetkých 
operatívnych plánov. Súčasťou štruktúry agentúry je aj 
nezávislý pracovník pre základné práva a konzultačné fórum 
pre základné práva, ktoré zahŕňa mimovládne a medzinárodné 
organizácie. Agentúra Frontex vytvorila mechanizmus 
podávania sťažností s cieľom umožniť osobám ovplyvneným 
jej operáciami podávať správy o akýchkoľvek porušeniach práv.


