
V SKRATKE



https://www.youtube.com/watch?v=ju0rI-yevP4
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Rok 2020 bol výnimočným rokom pre 
svet, pre Európu, rovnako ako pre 
Európsku agentúru pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž Frontex.

Napriek globálnej pandémii sme nepoľavili 
v snahách o bezpečný európsky priestor slo-
body, bezpečnosti a spravodlivosti. Práve naopak, 
skúmali sme nové spôsoby, ako počas tohto ťaž-
kého obdobia podporiť našich partnerov.

V roku 2020 agentúra Frontex preukázala nielen 
odolnosť, ale aj flexibilnosť vo svojich operačných 
činnostiach, pri podpore návratov, odbornej prí-
prave stáleho zboru európskej pohraničnej a po-
brežnej stráže a podpore boja proti cezhraničnej 
trestnej činnosti.

Frontex zásadným spôsobom prispela ku krí-
zovému riadeniu EÚ, čím dokázala, že je pre 
vnútroštátne a európske orgány spoľahlivým 
partnerom.

Rast agentúry pokračoval rýchlym tempom. 
V roku 2020 prekročil počet našich zamestnan-
cov vrátane novoprijatých členov stáleho zboru 
Frontex hranicu 1 000.

Stály zbor je pre agentúru Frontex a celú eu-
rópsku pohraničnú a  pobrežnú stráž kľúčo-
vou zložkou. Výnimočným spôsobom prispieva 
k  riadnemu fungovaniu vonkajších hraníc 
a agentúre poskytne vyššiu flexibilitu, pokiaľ ide 
o spôsob a miesto nasadenia našich príslušníkov.

Nový zbor rozšíri naše pôsobenie v oblasti riade-
nia migrácie, presadzovania práva a pobrežnej 
stráže. Frontex už nebudú len požiarnici uháňa-
júci v požiarnych autách s blikajúcimi majákmi 
na pomoc pri núdzovej situácii na hraniciach. 

Zmení sa to vďaka lepšiemu podávaniu správ 
z našich operačných činností. Stály zbor umožní 
agentúre Frontex pokračovať v transformácii na 
operačného aktéra a partnera pri presadzovaní 
práva.  V neďalekej budúcnosti bude v teréne 
pracovať viac zamestnancov agentúry Frontex 
ako v jej sídle vo Varšave.

Pandémia ochorenia COVID-19 poukázala na 
skutočnosť, že kontrola hraníc zohráva ústrednú 
úlohu pri ochrane schengenského priestoru 
bez hraníc pred ohrozením verejného zdravia, 
najmä hrozbami súvisiacimi s pandémiou. Eu-
rópsky systém pre cestovné informácie a povo-
lenia (ETIAS), v ktorom bude agentúra Frontex 
hrať ústrednú úlohu, takisto pomôže posúdiť, či 
môžu ľudia cestujúci do EÚ predstavovať vyššie 
epidemiologické riziko.

V našich operačných činnostiach budeme pri 
nasadzovaní stáleho zboru a  podpore člen-
ských štátov naďalej zohľadňovať pandémiu 
COVID-19. A samozrejme budeme udržiavať ne-
pretržitý kontakt s príslušnými agentúrami EÚ 
a útvarmi Komisie, ktoré pôsobia v oblasti zdra-
via a hygieny.

Zároveň posilňujeme rámec základných práv 
agentúry v spolupráci s dočasne povereným 
pracovníkom pre základné práva, riadiacou ra-
dou, konzultačným fórom, Agentúrou pre zák-
ladné práva a Európskou komisiou. Pri všetkom, 
čo robíme, je našou snahou riadiť sa najvyššími 
normami a dodržiavanie základných práv je vý-
znamnou zložkou účinného riadenia hraníc.

Fabrice Leggeri 
výkonný riaditeľ
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Dôležité 
udalosti v roku

JAN.

Frontex dostane viac ako 
7 000 žiadostí o prácu 
príslušníka európskej 
pohraničnej stráže 

FEB.

Frontex navštívi 
podpredseda Európskej 
komisie Schinas 
a komisárkaJohanssonová

MÁJ

Frontex vyberá prvú 
skupinu budúcich členov 
svojho stáleho zboru 

JÚN

Frontex a Agentúra EÚ 
pre základné práva sa 
dohodnú na vytvorení 
dohľadu nad dodržiavaním 
základných práv

MAR.

Frontex začína 
rýchly pohraničný 
zásah na vonkajších 
hraniciach Grécka

APRÍL

Členské štáty naďalej 
podporujú operácie 
Frontex v Grécku
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NOV.

Frontex sa spolupodieľa 
na vedení operácie na 
boj proti obchodovaniu 
s deťmi 

AUG.

Tím K9 agentúry 
Frontex pomôže 
Španielsku zadržať 4,6 
ton drog v hodnote 26 
miliónov EUR

SEP.

Frontex štartuje druhú 
operáciu v Čiernej Hore

DEC.

Milióny cigariet 
zachytených 
na východných 
hraniciach EÚ 

JÚL

Frontex štartuje druhú 
operáciu mimo EÚ

OKT.

Frontex pomáha s prvým 
spoločným dobrovoľným 
návratom charterovým 
letom
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Rok v  
číslach

742
ODHALENÝCH 
PREVÁDZAČOV

453
ODHALENÝCH 
PAŠERÁKOV DROG

13 170
OSÔB ZACHRÁNENÝCH S PODPOROU 
AGENTÚRY FRONTEX

3 885
ODHALENÝCH FALŠOVANÝCH DOKL ADOV
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1 030
VIACÚČELOVÝCH LETOV V RÁMCI 
LETECKÉHO DOZORU 

1 000
146
ZACHYTENÝCH 
ZBRANÍ

147
TON NÁJDENÝCH 
DROG 

PRÍSLUŠNÍKOV AGENTÚRY FRONTEX NA 
HRANICIACH EÚ KAŽDÝ MESIAC

420
VYŠKOLENÝCH PRÍSLUŠNÍKOV 
STÁLEHO ZBORU
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Budovanie 
prvej 
uniformovanej 
služby EÚ
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Frontex vytvorila prvú uniformovanú službu Európy: Stály 
zbor európskej pohraničnej a pobrežnej stráže Stály zbor 
je mimoriadne prospešný pre fungovanie vonkajších hraníc 
na posilnenie voľného pohybu stoviek miliónov Európanov, 
zahraničných osôb s pobytom a návštevníkov v priestore 
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

Stály zbor poskytuje agentúre Frontex vyššiu fle-
xibilitu, pokiaľ ide o spôsob a miesto naradenia 
svojich príslušníkov. Rozširuje pôsobenie v ob-
lasti riadenia migrácie a návratov, bezpečnosti 
a presadzovania práva, a to aj na mori.

Stály zbor sa skladá z troch kategórií. Prvá po-
zostáva z príslušníkov zamestnaných priamo 
agentúrou Frontex, nie jednotlivými člen-
skými štátmi. Druhá kategória spája vnút-
roštátnych príslušníkov, ktorí sú vysielaní do 

agentúry Frontex na najmenej dva roky, a tre-
ťou kategóriou sú vnútroštátni príslušníci, 
ktorí sú nasadzovaní do operácií agentúry na  
kratšie obdobia trvajúce zvyčajne niekoľko 
mesiacov.

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

Budovanie 
prvej 
uniformovanej 
služby EÚ



HRANIČNÉ 
KONTROLY

HRANIČNÝ 
DOZOR

FUNKCIE 
POBREŽNEJ STRÁŽE 
PLUS PÁTRANIE 
A ZÁCHRANA NÁVRATY

BOJ PROTI  
CEZHRANIČNEJ  
TRESTNEJ ČINNOSTI

ZHROMAŽĎOVANIE 
A VÝMENA INFORMÁCIÍ
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Flexibilná 
podpora

Príslušníci pohraničnej stráže priamo zamest-
naní agentúrou Frontex nosia osobitnú európ-
sku uniformu, ktorá reprezentuje celú Európsku 
úniu. Sú oprávnení napríklad overiť totožnosť 
a štátnu príslušnosť osôb, umožniť alebo odmiet-
nuť vstup do EÚ a hliadkovať medzi hraničnými 
priechodmi. Zúčastňujú sa aj na návratových 
operáciách. Ponúkame flexibilnú operačnú 

podporu, príslušníkov a prostriedky ako lie-
tadlá a plavidlá posielame do oblastí, kde ich 
vnútroštátne orgány potrebujú najviac, pričom 
príslušníci európskeho stáleho zboru zohrávajú 
v tomto procese kľúčovú úlohu. Môžu byť rýchlo 
nasadení na vonkajších hraniciach EÚ, ale aj za 
jej hranicami.
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Agentúra v októbri 2019 začala svoju prvú náborovú kampaň 
pre prvú kategóriu príslušníkov stáleho zboru a dostala 7 500 
žiadostí z celej Európy na 700 pracovných miest. Vybraní 
uchádzači strávili väčšinu odbornej prípravy v roku 2020 
školením na nasadenie na hraniciach Európy. Táto prvá 
trieda pohraničných strážcov sa stane základom nového 
zboru, ktorý bude poskytovať trvalú podporu vnútroštátnym 
orgánom, ktoré čelia problémom na svojich vonkajších 
hraniciach. Členovia zboru môžu dokonca pracovať mimo 
Európskej únie v krajinách, ktoré podpísali s EÚ dohody 
o štatúte. Teraz sú prví novoprijatí členovia pripravení obliecť 
si modré Frontex uniformy a začiatkom roka 2021 nastúpiť do 
služby na vonkajších hraniciach.
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5. november
Konečne sa budeme pripravovať spoločne! Prví 
prijatí záujemcovia o prácu v európskej pohraničnej 
a pobrežnej stráži na ceste na dve miesta v Poľsku, 
kde začnú svoju prezenčnú odbornú prípravu. Doteraz 
muselo všetkých 260 nových členov kvôli obmedzeniam 
v dôsledku pandémie COVID-19 absolvovať online 
kurzy. Teraz si v praxi vyskúšajú, čo sa naučili na diaľku. 
Napriek komplikovanému štartu sú na dobrej ceste 
k tomu, aby tento rok dokončili odbornú prípravu a od 
januára boli pripravení na nasadenie.
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Spoznajte 
nových členov 
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Predstavujeme vám Jelenu z Chorvátska,  jednu 
z prvých nových príslušníčok stáleho zboru #Frontex, 
prvých uniformovaných služieb EÚ. Frontex je pre 
mňa príležitosťou slúžiť svojmu spoločenstvu na vyššej 
úrovni. Keď chránim hranice EÚ, chránim aj svoju 
krajinu #MigrationEU #standingcorps

https://www.youtube.com/watch?v=UYMT_F1jO74
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Spoznajte Nicolaeho, nového príslušníka #StandingCorps 
agentúry Frontex z Rumunska : Milujem náročné 
úlohy a práca re #Frontex, pri ktorej bojujete proti 
cezhraničnej trestnej činnosti, je náročná. Mám bohaté 
skúsenosti s presadzovaním práva a dúfam, že si ich 
ešte viac rozšírim v oblastiach, ako je podvod týkajúci sa 
dokladov #MigrationEU

Toto je Diego, nový príslušník #StandingCorps 
agentúry Frontex z Talianska : Nastúpil som, 
pretože chcem bojovať proti organizovanému 
zločinu, ktorý nepozná hranice #MigrationEU

Toto je Raquel, nová príslušníčka #Frontex #Standin-
gCorps z Portugalska : Uchádzala som sa o prácu 
v agentúre #Frontex preto, lebo som chcela praco-
vať mimo svojej domovskej krajiny. Bolo pre mňa úplne 
nové učiť sa o odhaľovaní pozmenených alebo falošných 
dokladov. Najťažšie je však byť preč od mojich detí.
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Operačná 
podpora 
počas 
pandémie 
COVID-19
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Hoci pandémia COVID-19 v roku 2020 ovplyv-
nila všetky oblasti nášho života a dotkla sa aj 
fungovania inštitúcií, agentúra Frontex naďa-
lej poskytovala členským štátom operačnú pod-
poru na vonkajších pozemných a námorných 
hraniciach EÚ. 

Každý mesiac pracovalo v Grécku, Taliansku, 
Španielsku (vrátane Kanárskych ostrovov), na 
Cypre a na Balkáne viac než 1 000 príslušní-
kov agentúry Frontex, ktorí pomáhali Európskej 
únii poradiť si s  ťažkosťami na jej vonkajších 
hraniciach.

COVID-19 bol skúškou pre nás všetkých, ale v 
tejto nepriaznivej situácii sa ukázala odolnosť 
agentúry. Rýchlo sme zaviedli širokú škálu 
ochranných opatrení, ktoré odporúčali vnút-
roštátne orgány na ochranu zdravia. 

V  apríli agentúra v  rámci okamžitej reakcie 
na krízu obstarala dve tony ochranných pro-
striedkov (vrátane 30 000 ochranných rúšok) 

a vytvorila strategickú rezervu 250 000 ochran-
ných rúšok pre prípad náhleho nedostatku osob-
ných ochranných prostriedkov (OOP).

Zriadila logistické centrum v Solúne, ktoré slúži 
ako hlavné distribučné stredisko pre všetky do-
dávky našich operačných činností v tomto dô-
ležitom regióne.

V septembri Frontex spolu so 48 agentúrami 
a  inštitúciami EÚ vyhlásili medziinštitucio-
nálnu otvorenú verejnú súťaž na poskytnutie 
osobných ochranných prostriedkov a hygienic-
kých potrieb pre bezpečnosť všetkých našich za-
mestnancov v teréne.

Keďže komerčné lety boli na jar pozastavené 
a pozemné hranice zatvorené, agentúra pre-
pravovala príslušníkov na naše operácie a z nich 
charterovými letmi, aby zaručila ich prítomnosť 
na potrebných miestach, a takisto nimi prepra-
vovala dôležité OOP.

21. apríl
Doteraz za tento mesiac lietadlá agentúry #Frontex 
prepravili 1,8 tony hygienických potrieb do Grécka, 
a to vrátane vyše 10 000 ochranných rúšok, pre 
príslušníkov, ktorí pomáhajú na jeho hraniciach.

Na hraniciach
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TALIANSKO
SPOLOČNÁ 

OPERÁCIA THEMIS

ŠPANIELSKO
OPERÁCIE INDALO 

A MINERVA

BULHARSKO

ZÁPADNÝ BALKÁN
ALBÁNSKO, ČIERNA 

HORA

GRÉCKO
SPOLOČNÁ OPERÁCIA POSEIDON – 

MORE, RÝCHLY POHRANIČNÝ ZÁSAH 
EVROS V GRÉCKU

23. marec
Zostaňte v bezpečí a #stayathome! Ochrana hraníc 
Európy nepozná oddych, operácie agentúry #Frontex 
pokračujú. 1 000 príslušníkov pracuje, aby ochránilo 
bezpečnosť našich hraníc a podporilo členské štáty 
EÚ pri operáciách v Grécku, Bulharsku, Taliansku 
a Španielsku 

REGIÓNY KĽÚČOVÝCH OPERÁCIÍ AGENTÚRY FRONTEX



18 ROK 2020 V SKRATKE Operačná podpora počas pandémie COVID-19

V marci agentúra Frontex súhlasila so začatím 
rýchleho pohraničného zásahu s cieľom po-
môcť Grécku s veľkým počtom migrantov na 
jeho vonkajších námorných a  pozemných 
hraniciach. 

Na zasadnutí riadiacej rady agentúry Frontex 
Európska komisia navrhla vyhlásenie o soli-
dárnosti s Gréckom, ktoré všetky členské štáty 
podporili a zdôraznili potrebu rýchleho zásahu. 

Rýchly 
pohraničný  
zásah v Grécku
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21. máj
#Frontex súhlasila s predĺžením svojho rýchleho po-
hraničného zásahu v Grécku do začiatku júla. Budeme 
naďalej podporovať Grécko pri ochrane pozemných 
a námorných hraníc Európy a poskytneme na to ďalších 
príslušníkov a vybavenie#EuropeanBorderGuard

Pred každou operačnou činnosťou agentúry Frontex sa 
vykoná dôkladná analýza rizika a posúdenie situácie. 
V roku 2020 agentúra vyhotovila analytické správy takmer 
o všetkých úsekoch hraníc a všetkých druhoch cezhraničnej 
trestnej činnosti a vypracovali scenáre, ako by COVID-19 
mohol ovplyvniť jej činnosť. To zahŕňalo správy z analýzy 
rizika, ktoré poskytli strategický výhľad budúcich hrozieb 
a výziev v súvislosti s riadením hraníc EÚ.

S cieľom posilniť schopnosť členských štátov EÚ reagovať 
na výzvy na hraniciach vypracovala v roku 2020 agentúra 
Frontex 29 posúdení. Agentúra skontrolovala dostupnosť 
technického vybavenia členských štátov EÚ, ako aj 
dostupnosť ich systémov, kapacít, zdrojov, infraštruktúry 
a zamestnancov potrebných na kontrolu hraníc 
a analyzovala situáciu na konkrétnych úsekoch hraníc. Takto 
agentúra Frontex prispieva k účinnej, vysokej a jednotnej 
úrovni kontroly hraníc na vonkajších hraniciach EÚ.
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Viacúčelová 
podpora 

Agentúra Frontex neustále sleduje situáciu na 
hraniciach Európy a mimo nich. So širokou šká-
lou služieb, ktoré dokáže poskytnúť, vrátane 
monitorovania situácie, videoprenosu z pozo-
rovacieho lietadla v reálnom čase a analýzy ri-
zika je jej podpora viacúčelová. 

V roku 2020 leteli lietadlá agentúry Frontex na 
viac než 1 000 misií, v rámci ktorých pomohli 
Poľsku rozložiť medzinárodnú skupinu pašujúcu 
tabak, Cyprusu odhaliť nezákonný rybolov a Ta-
liansku a Grécku pomohli pri kontrole hraníc, 
pátraní a záchrane a odhalení znečistenia mora.

Pôsobíme na vonkajších hraniciach EÚ vrá-
tane predhraničných oblastí, ako je napríklad 
Stredomorie, čím prispievame k  vytvoreniu 

komplexného obrazu o situácii, a zároveň vďaka 
našej schopnosti monitorovania v reálnom čase 
a rýchlej reakcie zachraňujeme životy. V roku 
2020 lietadlá agentúry Frontex monitorovali 
centrálnu oblasť Stredozemného mora, Egej-
ské more, Čierne more, Jadranské more a Balt-
ské more. Takisto sme lietali nad pozemnými 
hranicami v Poľsku, na Slovensku, v Chorvát-
sku a Maďarsku.

S odborníkmi z členských štátov EÚ, tretích 
krajín, ako napríklad Albánsko a Čierna Hora, 
a agentúr EÚ, ktoré spoločne pracovali zo sídla 
Frontex vo Varšave, sa agentúra stala kľúčovým 
hráčom pri koordinovaní operačných činností 
na vonkajších hraniciach Európy.

https://www.youtube.com/watch?v=Lyv220_61Eg
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5. november
Sledujte, ako lietadlo agentúry #Frontex pomáha 
pohraničnej stráži @Straz_Granicza pri rozklade 
medzinárodnej skupiny pašujúcej tabak. Poľské 
orgány zatkli päť podozrivých pašerákov a zachytili 
ilegálne cigarety v hodnote 1,2 milióna EUR.

28. september
Lietadlo agentúry #Frontex hliadkujúce nad ostrovom 
Lampedusa v rámci operácie Themis zahliadlo v ta-
lianskych vodách podozrivú tuniskú rybársku loď. In-
formovali sme pobrežnú stráž @GuardiaCostiera, ktorá 
nasadila hliadkovacie plavidlo agentúry #Frontex. Toto 
plavidlo potom sprevádzalo rybársku loď, ktorej siete 
boli stále hodené v mori na účel nezákonného rybolovu. 
Všetky informácie o nezákonnom rybolove posielame 
Európskej agentúre pre kontrolu rybárstva v rámci našej 
spoločnej práce ako pobrežná stráž EÚ #EUCoastGuard

Viacúčelová letecká podpora, ktorú agentúra 
Frontex poskytla v roku 2020 

PRESADZOVANIE 
PRÁVA

KONTROL A 
RYBOLOVU 

PÁTRANIE 
A ZÁCHRANA 

OCHRANA 
ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA

VZDUŠNÁ  
PODPORA
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Boj proti 
cezhraničnej 
trestnej činnosti
Bezpečnosť vonkajších hraníc Európy je našou 
prioritou. Pozdĺž hraníc EÚ príslušníci agen-
túry Frontex pomáhajú vnútroštátnym orgá-
nom v boji proti trestnej činnosti. Pašovanie 
drog, zbraní a ukradnutých áut spolu s obcho-
dovaním s  ľuďmi a prevádzačstvom sú všetko 
výzvy, ktorým členské štáty EÚ na svojich hra-
niciach čelia. Príslušníci agentúry Frontex sú 
školení na odhaľovanie trestnej činnosti a sú v 
nasadení na rôznych miestach na hraniciach 
EÚ, aby pomohli vnútroštátnym orgánom v boji 
proti zločinu a ponúkli svoje odborné znalosti. 

V  roku 2020 agentúra Frontex realizo-
vala koordináciu troch a  spolupodieľala 
sa na vedení dvoch Spoločných akčných 
dní  –  medzinárodných operácií, ktoré spá-
jajú vnútroštátne orgány presadzovania práva, 
medzinárodné organizácie a  agentúry EÚ  
vrátane organizácií Europol a Eurojust s cie-
ľom postaviť sa závažnej trestnej činnosti a or-
ganizovanému zločinu. Tieto operácie boli 
koordinované pod záštitou Európskej multi-
disciplinárnej platformy proti hrozbám trest-
nej činnosti (EMPACT).

Príslušníci zodpovední za odhaľovanie cezhraničnej 
trestnej činnosti

Európa potrebuje odborníkov, ktorí dokážu odhaliť rôzne 
druhy trestnej činnosti. Začiatkom marca preto agentúra 
Frontex zorganizovala kurz pre príslušníkov z ôsmich krajín EÚ, 
ktorí sa po jeho absolvovaní stali odborníkmi na odhaľovanie 
cezhraničnej trestnej činnosti. Kurz odbornej prípravy v Estónsku 
sa zaoberal trestnou činnosťou na pozemných aj námorných 
hraniciach, ako aj v prístavoch. Účastníci si trénovali zručnosti 
potrebné na odhaľovanie a predchádzanie cezhraničnej trestnej 
činnosti vrátane podvodov v oblasti dokladov, obchodovania 
s ľuďmi a terorizmu. Príslušníci sú teraz nasadení na operáciách 
agentúry vrátane Spoločných akčných dní.
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VÝSLEDOK SPOLOČNÝCH AKČNÝCH DNÍ V ROKU 2020*

384
UKRADNUTÝCH ÁUT

1 819 
KILOGRAMOV DROG

419
OBCHODNÍKOV 
S DEŤMI

74
PREVÁDZAČOV

423 
FALŠOVANÝCH 
DOKL ADOV 

249 
POTENCIÁLNYCH 
OBETÍ OBCHODOVANIA 
S DEŤMI

51
ZBRANÍ

38
MILIÓNOV CIGARIET

* Agentúra Frontex viedla Spoločné akčné dni Dunaj 5, Mobil 3, Arktos 2 a spolupodieľala sa na vedení Spoločných akčných dní 

Juhovýchodná Európa a Akčného dňa EMPACT o obchodovaní s deťmi
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Vybrané 
úspechy

27. október
Orgány zachytili 350 ukradnutých áut a 1 000 ukradnutých 
automobilových dielov v medzinárodnej operácii pod 
vedením agentúry #Frontex. Na jej vedení sa spolupodieľala 
organizácia @Europol a podporilo ju jej ústredie 
@INTERPOL_HQ, ako aj stovky príslušníkov pohraničnej 
stráže a polície z 22 krajín #MigrationEU #standingcorps
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30. september
Spojili sme sa s 34 krajinami, agentúrami 
EÚ a medzinárodnými organizáciami 
v medzinárodnom zákroku proti zločinu 
v juhovýchodnej Európe. Výsledky? 
Zatknutých 166 osôb, zachytených 51 zbraní 
a 47 kg drog #EMPACT #StrongerTogether 
Viac informácií bit.ly/e0n8WFQ

https://www.youtube.com/watch?v=0Y0EmHrU6BQ
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Udalosti mimo Európskej únie majú 
často priamy vplyv na našu bezpečnosť. 
Preto agentúra Frontex naďalej rozširuje 
svoju cezhraničnú spoluprácu s  krajinami  
mimo EÚ, ktorá zahŕňa operačné činnosti, 
odbornú prípravu, návraty a  sieť styčných 
dôstojníkov. 

Širšia sieť styčných dôstojníkov agentúry 
Frontex, ako aj zvýšenie činností zamera-
ných na budovanie kapacít naďalej podporuje  
dôveru s krajinami v susedstve EÚ i ďalej. V ja-
nuári 2020 agentúra Frontex nasadila svojho 
styčného úradníka do Dakaru v Senegale, štvr-
tého styčného dôstojníka mimo Európskej únie. 

Po prvej operácii agentúry mimo EÚ v Albánsku 
v roku 2019 tento rok agentúra Frontex začala 
dve operácie v Čiernej Hore – jednu na jej po-
zemných hraniciach a druhú na mori. 

Boj proti cezhraničnej trestnej 
činnosti v Albánsku

Vďaka informáciám poskytnutým príslušníkmi 
agentúry Frontex nasadenými v Albánsku doká-
zali miestne orgány začať policajnú operáciu, ktorá 
viedla k zatknutiu 15 prevádzačov a zachyteniu  
50 áut v ôsmich úspešných policajných akciách 
tento rok. V mnohých z týchto prípadov boli po-
dozriví páchatelia trestnej činnosti prichytení 
priamo pri čine.

Mimo
EÚ
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Frontex mimo EÚ v roku 2020

STYČNÍ DÔSTOJNÍCI  AGENTÚRY 
FRONTEX V TRETÍCH KRAJINÁCH

SENEGAL
(DAKAR)

západný balkán
(belehrad, tirana)

TURECKO
(ANKARA)

NIGER  
(NIAMEY)

Zdravie na hraniciach  

Pandémia COVID-19 jasne ukázala, že agentúra Frontex hrá 
dôležitú úlohu pri ochrane zdravia a bezpečnosti na hraniciach. 
V reakcii na pandémiu COVID-19 agentúra Frontex posilňuje 
svoje partnerstvo s orgánmi v oblasti verejného zdravia 
a hygieny, colnými orgánmi a orgánmi presadzovania práva. 
Spoločne takisto poskytujeme podporu orgánom krajín 
mimo Európy. 
Agentúra Frontex pridala tému zdravia a bezpečnosti na hra-
niciach do svojho projektu EU4BorderSecurity, ktorý podporuje 
GR NEAR Európskej komisie a jeho cieľom je zlepšiť spoločné 
úsilie v rôznych oblastiach riadenia hraníc a bezpečnosti medzi 
krajinami EÚ a krajinami v oblasti Levantu a severnej Afriky. 
V decembri agentúra Frontex takisto zorganizovala webinár 
spolu s organizáciou IOM s cieľom skúmať tému zdravia a 
riadenia hraníc a mobility.



28 ROK 2020 V SKRATKE Operačná podpora počas pandémie COVID-19

Agentúra Frontex a Medzinárodná organizácia 
pre migráciu (IOM) sa spojila s cieľom podpo-
riť boj proti obchodovaniu s deťmi a pašovaniu 
detí v EÚ, na Blízkom východe a v severnej Af-
rike. V prvej zo sérií spoločných aktivít agentúra 
spojila odborníkov na ochranu detí, orgány pre-
sadzovania práva a politických stratégov, aby za-
viedli nástroje na boj proti obchodovaniu s deťmi 
a pašovaniu detí.

Jedným z nich je odborná príprava príslušní-
kov pohraničnej stráže, ktorí sú mnohokrát 
prvými a často poslednými príslušníkmi or-
gánov presadzovania práva, ktorí môžu byť 

Boj proti 
obchodovaniu 
s deťmi

schopní identifikovať obete tejto ohavnej trest-
nej činnosti. Agentúra je v tejto oblasti aktívna 
už niekoľko rokov v spolupráci so špecializova-
nými agentúrami OSN a mimovládnymi orga-
nizáciami a publikuje príručky pre príslušníkov 
pohraničnej stráže o tom, ako odhaľovať poten-
ciálne obete a hľadať pomoc. 

Pri tejto príležitosti sme vydali aj arabskú ver-
ziu našej Príručky VEGA: deti na letiskách, ktorá prí-
slušníkom pohraničnej stráže a pracovníkom 
letísk poskytuje usmernenia o pomoci zrani-
teľným deťom.
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Účinné 
návraty

Keď sa na začiatku roku 2020 z dôvodu vypuknu-
tia pandémie COVID-19 zastavili lety v celej Eu-
rópe a možnosti prechodu cez hranice boli veľmi 
obmedzené, agentúra Frontex bola nútená rýchlo  
prispôsobiť svoje operácie návratov tejto no-
vej realite. 

Dokázali sme to tak, že sme rozšírili našu pod-
poru členských štátov v oblasti návratov, a tak 
zmenšili vplyv pandémie na prácu orgánov z ce-
lej Európy súvisiacu s návratmi. 

Agentúra začala financovať testy na COVID-19 
pre účastníkov operácií návratu, čím členským 

štátom uľahčila rušenie alebo zmenu rezervá-
cie návratových letov, a začala podporovať dob-
rovoľné návraty.

Agentúra Frontex takisto naďalej pomáhala 
vnútroštátnym orgánom s  identifikáciou na-
vrátilcov, a to aj pomocou systémov videokonfe-
rencie, a podporila prácu deviatich európskych 
styčných úradníkov pre návrat do tretích krajín.

Vďaka tomuto úsiliu členské štáty s podporou 
agentúry vrátili vyše 12 000 štátnych prísluš-
níkov tretích krajín, čo je len o 24 % menej než 
v roku 2019.
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návraty  
prostredníctvom  

charterových letov

67 %
návraty  

prostredníctvom  
pravidelných letov

33 %

Návratové operácie v roku 2020

V roku 2020 koordinovala agentúra 232 operácií návratu 
charterovými letmi do 28 destinácií, čím sa zvýšil počet 
letov na západný Balkán.
Agentúra Frontex takisto pomohla členským štátom pri 
návrate 3 981 osôb do 83 destinácií pravidelnými letmi. 
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V januári začala agentúra Frontex podporovať 
krajiny EÚ v úplne novej oblasti, dobrovoľných 
návratoch. Pri tomto druhu návratov ľudia, ktorí 
dostali príkaz opustiť krajinu, tak robia z vlastnej 
slobodnej vôle.

Agentúra Frontex môže podporiť vnútroštátne 
orgány poskytnutím technickej podpory pre 

dobrovoľné návraty pomocou pravidelných 
a charterových letov vrátane prenájmu lietadla. 
Na konci roku tvoril tento druh návratu už takmer 
jednu pätinu všetkých návratov vykonaných 
s podporou agentúry Frontex a tento pomer by 
mal naďalej rásť. Agentúra Frontex čoskoro začne 
ponúkať pomoc ľuďom vracajúcim sa do svojej 
domovskej krajiny s opätovným začlenením.

Dobrovoľné 
návraty:
nová oblasť 
pre Frontex
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27. máj
#Frontex podporila cyperské orgány pri návrate 107 
štátnych príslušníkov Gruzínska z Larnaky do Tbilisi. 
Gruzínski občania sa včera mohli bezpečne vrátiť do 
svojej domovskej krajiny. Bol to najväčší dobrovoľný 
návrat, aký agentúra Frontex zatiaľ koordinovala.

Digitalizácia procesu návratu

Agentúra pokračovala vo svojom úsilí o digitalizáciu ná-
vratového procesu. V roku 2020 predstavila aktualizovanú 
verziu svojho systému riadenia prípadov návratu a viaceré 
členské štáty už požiadali o podporu pri zosúlaďovaní svo-
jich vnútroštátnych IT systémov s týmto modelom.  
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V  roku 2020 agentúra Frontex preukázala 
nielen odolnosť, ale aj flexibilnosť, a to v našich 
operačných činnostiach, pri podpore návratov, 
odbornej príprave stáleho zboru európskej 
pohraničnej a pobrežnej stráže a podpore boja 
proti cezhraničnej trestnej činnosti.

Agentúra Frontex sa situácii súvisiacej 
s  pandémiou COVID-19 rýchlo prispôsobila 
v teréne, ako aj vo svojej centrále.

Situačné centrum agentúry Frontex vydávalo 
denné správy o  COVID-19 s  najnovšími 

opatreniami na hraniciach v Európe a často 
citovanú mapu obmedzení súvisiacich 
s pandémiou COVID-19, ktoré zavádzali členské 
štáty. Poskytovali sme ju vnútroštátnym 
pohraničným orgánom v celej Európe, Európskej 
komisii a iným európskym inštitúciám.

Na žiadosť Európskej komisie agentúra takisto 
vydávala správy s operačnými usmerneniami 
pre členské štáty o zrušení dočasného 
obmedzenia neopodstatneného cestovania 
do EÚ, ktoré bolo zavedené z dôvodu pandémie 
COVID-19. 

Koordinovaná 
reakcia na krízu
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Krízová jednotka

Ochorenie COVID-19 ako celosvetový problém zasiahlo 
všetky prvky našej agentúry. S takým vysokým počtom za-
mestnancov po celom kontinente si zabezpečenie kontinuity 
činností a zároveň zaručenie bezpečnosti a dobrých podmie-
nok našich zamestnancov vyžadovalo osobitné opatrenia.

Preto bola zriadená krízová jednotka COVID. Koordinuje ju si-
tuačné centrum agentúry a skladá sa zo zástupcov jednotli-
vých hlavných útvarov agentúry Frontex. Jednotka umožňuje 
pohotovú horizontálnu koordináciu záležitostí súvisiacich 
s koronavírusom. Krízová jednotka nám umožnila okamžite 
identifikovať problémy súvisiace s ochorením COVID-19 a ih-
neď vedeniu agentúry navrhnúť konkrétne riešenia.

Krízová jednotka sa zaoberá rôznymi záležitosťami, ktoré 
ovplyvňujú zamestnancov agentúry: monitorovaním menia-
cej sa situácie v Európe, zavádzaním bezpečnostných opatrení 
v priestoroch agentúry, obstarávaním a odosielaním osobných 
ochranných prostriedkov pre príslušníkov nasadených v našich 
operáciách, spoluprácou s miestnymi nemocnicami, vytvore-
ním linky pomoci pre zamestnancov, riadením telepráce, ko-
ordináciou práce na zmeny a monitorovaním uzáver. 

16. marec
Týždeň po výskyte prvého prípadu COVID-19 bol 
agentúrny strategický tím pre reakciu na krízu každý 
deň v nasadení, aby monitoroval operácie Frontex na 
vonkajších hraniciach a zároveň sa staral o svojich 
príslušníkov v sídle agentúry vo Varšave, ako aj 
v teréne. 
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Prinášame 
inovácie do 
kontroly 
hraníc

Formovanie budúcnosti európskeho 
integrovaného riadenia hraníc

V roku 2020 sa agentúra Frontex výraznejšie 
zapojila do dohľadu nad projektmi patriacimi 
do rámcového programu Horizont pre výskum 
a inovácie súvisiacimi s bezpečnosťou hraníc.

Agentúra koordinovala a  riadila výskumné 
činnosti v oblasti inovácie bezpečnosti hraníc 
a pomáhala Európskej komisii vyvinúť najmo-
dernejšiu technológiu reagujúcu na operačné 
potreby pre pokročilú ochranu hraníc EÚ.

Každý rok prekročia vonkajšie hranice EÚ mi-
lióny pasažierov. Zaistenie bezpečnosti vonkaj-
ších hraníc EÚ a súčasné zaručenie mobility 
bude pre členské štáty EÚ v nadchádzajúcich 
rokoch jednou z hlavných výziev.

Agentúra Frontex podporila členské štáty v prí-
pravách na zavedenie systému vstup/výstup 
v rámci EÚ, kde sa budú zaznamenávať informá-
cie o vstupe, výstupe a zamietnutí vstupu štát-
nych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich 
vonkajšie hranice. Agentúra takisto pomohla vy-
vinúť inovatívne technológie na kontrolu hraníc. 
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16. marec
Pripravujeme sa na budúcnosť kontroly 
hraníc. EÚ napreduje v zavádzaní rôznych 
riešení „inteligentných hraníc“ vrátane 
systému vstup/výstup (EES). Čoskoro budeme 
testovať technologické riešenia v praxi.

Jednými z projektov, ktoré agentúra Frontex po-
mohla v roku 2020 vytvoriť, sú intuitívne pou-
žívateľské rozhrania a zariadenia nositeľné na 
tele podporené umelou inteligenciou, technoló-
gia 3D rozpoznávania tváre a dúhovky, aby ces-
tujúci „prekračovali hranice skutočne v pohybe“, 
digitálna identita na základe technológie block-
chainu a ručné zariadenia na odhaľovanie drog.
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Hlavné 
projekty 
a udalosti

Regionálne stretnutia s vedúcimi 
pohraničných orgánov a orgánov 
presadzovania práva

V  septembri výkonný riaditeľ agentúry  
Frontex viedol sériu regionálnych konferencií 
s vedúcimi rôznych vnútroštátnych orgánov 
presadzovania práva zapojených do všetkých 
aspektov európskeho integrovaného riadenia 
hraníc (IBM). Výročné stretnutia, ktoré sa 
konali online, umožnili agentúre Frontex 
a členským štátom EÚ a krajinám pridruženým 
k  Schengenskému priestoru pokračovať 
v  kľúčovom operačnom dialógu súvisiacom 
s  ochranou hraníc Európy a  zaistením 
bezpečnosti jej občanov.

Tematické dni Frontexu

V novembri agentúra zorganizovala virtuálne 
tematické dni s cieľom predviesť najmodernejšie 
technológie a výrobky v oblasti riadenia hraníc 
a diskutovať o nich.

Na tejto udalosti sa zišlo 177 účastníkov vrátane 
účastníkov z  orgánov členských štátov EÚ, 
európskych agentúr, ako napríklad EMSA, eu-LISA, 
EMCDDA a iných, zástupcov Európskej komisie, 
úradu OLAF a Európskej rady, medzinárodných 
organizácií ako IOM či UNHCR a Frontex.

Tematické dni priniesli cenný pohľad na najnovší 
technologický vývoj a trendy v oblasti riadenia 
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Druhá medzinárodná  
konferencia  
o biometrii pre hranice

V decembri sa odborníci z orgánov pohraničnej 
stráže zodpovední za riadenie hraníc v EÚ a na 
celom svete, politickí stratégovia EÚ a agentúry, 
ako aj zástupcovia výskumu a priemyslu aktívne 
zúčastnili na druhej konferencii Biometria pre 
hranice.

Tento rok sa konferencia zamerala na zavádzanie 
systému vstup/výstup (EES) na vonkajších 
hraniciach Európskej únie.

hraníc, ako sú najmä biometria, analýza veľkých 
dát (big data), technológie pohraničných kon-
trol a hraničný dozor.   

Prvý európsko-arabský technický okrúhly 
stôl o riadení hraníc a bezpečnosti

V decembri zorganizovala agentúra Frontex 
a generálny sekretariát Rady arabských ministrov 
vnútra prvý európsko-arabský technický okrúhly 
stôl o riadení hraníc a bezpečnosti. Na tomto 
podujatí sa zišlo 32 strán, z  toho 18 štátov EÚ 
a 14 arabských štátov, aby diskutovali o rôznych 
problematických témach týkajúcich sa hraníc. 
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Výhľad do 
budúcnosti

Rok 2021 prinesie mnoho zmien a úloh. 

V nadchádzajúcom roku musíme transformovať 
našu agentúru a spôsob jej fungovania. Musíme 
sa pripraviť na nasadenie stoviek príslušníkov 
pohraničnej stráže Frontex na rôznych 
európskych hraniciach.

Čoskoro bude pre Frontex pracovať viac 
zamestnancov v  teréne než v našom sídle vo 
Varšave.

Musíme vytvoriť regionálne kancelárie, 
ktoré budú riadiť nasadzovanie príslušníkov 
pohraničnej stráže Frontex v členských štátoch, 
a  pripraviť v  rámci agentúry štruktúry na 
riadenie takéhoto vysokého počtu príslušníkov – 
na organizovanie ich nasadzovania, odbornej 
prípravy a  všetkých ďalších aspektov ich  
práce. 

Na začiatku budúceho roka uvidíme po prvýkrát 
v histórii na vonkajších hraniciach príslušníkov 



41

v modrých uniformách agentúry Frontex, ktorí 
nebudú zastupovať svoje vnútroštátne orgány, 
ale celú Európu. 

To je však len jeden aspekt toho, čo nás čaká. 

Budúci rok začne agentúra Frontex pripravovať 
pôdu na zavedenie Európskeho systému pre 
cestovné informácie a povolenia – ETIAS v roku 
2022.

Agentúra Frontex bude viesť centrálnu jednotku 
systému ETIAS. 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 poten-
ciálne ohrozenie bezpečnosti všetkých Európanov.
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Sledujte nás na

f facebook.com/frontex/
t twitter.com/Frontex
l linkedin.com/company/frontex/
y youtube.com/user/FrontexEUAgency
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