
Zhrnutie výročnej správy za rok 2012
KVALITATÍVNE MYSLENIE, KVALITATÍVNE VZDELÁVANIE:  
PLNENIE PRACOVNÉHO PROGRAMU NA ROK 2012

V roku 2012 akadémia CEPOL zorganizovala 
112 činností vrátane prezenčnej a online odbornej 
prípravy. Táto komplexná ponuka vzdelávania 
prispela k splneniu cieľa akadémie CEPOL, aby jej 
sieť fungovala ako európska platforma vzdelávania 
v oblasti presadzovania práva na najvyššej 
medzinárodnej úrovni.

V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa počet 
kategórií znížil s cieľom poskytnúť dôkladnejšie 
a udržateľnejšie vzdelávanie. V prípade väčšiny 
kategórií akadémia CEPOL tiež dokázala ponúknuť 
portfólio činností zahŕňajúce činnosti v učebniach 
(kurzy, semináre a konferencie), elektronické 
vzdelávanie (online semináre a moduly 
elektronického vzdelávania), spoločné učebné 
osnovy a Európsky policajný výmenný program. 

Akadémia CEPOL v spolupráci so zainteresovanými 
stranami starostlivo pripravila pracovný program 
na rok 2012. Vďaka tomu sa v roku 2012 realizovalo 
mnoho nových činností, ktoré sa väčšinou 
spájali s európskym politickým cyklom – z neho 
vychádzala takmer tretina všetkých realizovaných 
činností. Vyváženosť činností sa riadila potrebami 
členských štátov a iných zainteresovaných strán, 
napr. agentúr EÚ. Ako jeden z kľúčových prvkov 
spoločnej európskej kultúry presadzovania 
práva boli do programu zahrnuté kurzy v oblasti 
základných a ľudských práv.

V priebehu roka 2012 došlo v určitých oblastiach 
činnosti k významnému vývoju. K týmto oblastiam 
patrilo elektronické vzdelávanie a Európsky 
policajný výmenný program, kde došlo k nárastu 
účasti, ako aj počtu ponúkaných činností.

V rámci úsilia v oblasti poskytovania nástrojov 
na vzdelávanie členským štátom akadémia CEPOL 

koordinovala aktualizácie šiestich spoločných 
učebných osnov. Akadémia CEPOL dokončila 
tiež prípravu vzdelávacej príručky SIRENE, ktorá 
sa používala v rámci odbornej prípravy školiteľov 
na túto tému.

Celková spokojnosť s činnosťami CEPOL zostala 
na vysokej úrovni, pričom 93 % respondentov 
uviedlo, že boli veľmi spokojní alebo spokojní 
s činnosťami, na ktorých sa zúčastnili. 

Elektronická sieť akadémie CEPOL (e-Net) 
pokračovala ako platforma na podporu 
priebežného vzdelávania. Počet používateľov siete 
e-Net od jej založenia značne stúpol – z 207 v roku 
2007 na viac ako 13 000 koncom roku 2012.

Hlavné údaje za rok 2012

6 019 účastníkov

842 školiteľov

112 kurzov, seminárov, 
konferencií a online 
seminárov

93 % spokojnosť
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Pracovný program akadémie 
CEPOL

Činnosti v oblasti odbornej 
prípravy zahŕňajú:

•	kurzy;
•	semináre;
•	konferencie;
•	online	semináre;
•		moduly	elektronického	

vzdelávania.

Okrem toho akadémia CEPOL 
poskytuje spoločné učebné osnovy 
odborníkom v oblasti odbornej 
prípravy v členských štátoch 
a virtuálne vedomostné základne 
na podporu komunít praxe s cieľom 
uľahčiť výmenu informácií.
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vzdelávanie a odborná príprava

výskum a veda

Úroveň spokojnosti meraná na konci kurzu
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ZAMERANIE NA VZDELÁVANIE

Akadémia CEPOL v roku 2012 zabezpečila 112 činností v oblasti odbornej 
prípravy a vzdelávania, ktoré organizovala s rámcovými partnermi v členských 
štátoch alebo ktoré organizovali títo partneri. 

Odbornú prípravu poskytovanú v 12 kategóriách absolvovalo viac účastníkov 
ako v minulých rokoch, pričom miera spokojnosti zostala vyššia než 90 %.

Elektronické vzdelávanie

Elektronické vzdelávanie umožňuje akadémii 
CEPOL rozšíriť prístup k poznatkom o kľúčových 
otázkach spolupráce v oblasti presadzovania práva. 
Po úspešnom začiatku v roku 2011 bol jedným 
z kľúčových cieľov pracovného programu na rok 
2012 ďalší vývoj a posilňovanie poskytovania 
elektronického vzdelávania akadémiou CEPOL, 
v súlade so strategickým cieľom tejto agentúry, a to 
ďalej rozvíjať systémy elektronického vzdelávania 
a zjednodušiť prístup k nim. Do konca roka 2012 
ponuka elektronického vzdelávania akadémie 
CEPOL pozostávala z online modulov, tzv. 
webinárov (webových seminárov) a online komunít 
praxe. V priebehu roku 2012 sa na činnostiach 
elektronického vzdelávania zúčastnilo viac 
účastníkov než na činnostiach v učebniach 
(3 628 účastníkov elektronického vzdelávania 
oproti 2 098 účastníkom vzdelávania v učebniach).



Dostupné moduly elektronického vzdelávania

•	 Počítačová	kriminalita

•	 Europol

•	 Násilie	založené	na	rodovej	príslušnosti

•	 Schengen

•	 Anglický	jazyk	pre	príslušníkov	polície:	
virtuálna prehliadka policajnej stanice

•	 Anglický	jazyk	pre	príslušníkov	polície:	
etika a predchádzanie korupcii

•	 Lisabonská	zmluva 

•	 Spoločné	vyšetrovacie	tímy

•	 SIRENE

•	 Európsky	policajný	výmenný	program	
– prehľad poznatkov

•	 Prístup	akadémie	CEPOL	k	online	
vzdelávaniu a odbornej príprave

•	 Policajná	práca	v	komunitách	
a predchádzanie radikalizácii 
a terorizmu (CoPPRa)

Komunity praxe

Akadémia CEPOL podporuje tieto 
platformy komunít praxe:

•	 Platforma	pre	operátorov	SIRENE

•	 Platforma	pre	pedagógov

•	 Platforma	s	policajnými	vedomostnými	
základňami a prístupom k tzv. 
webinárom akadémie CEPOL

•	 Platforma	pre	národné	kontaktné	body

•	 Platforma	pre	manažérov	siete	e-net

•	 Platforma	pre	spoločné	učebné	osnovy

Výskum a veda

Akadémia CEPOL sa zaväzuje prispievať 
k zviditeľňovaniu policajnej vedy v Európe 
a preklenovaniu rozdielu medzi operačnou 
policajnou prácou a akademickým štúdiom 
a analýzou. Uznávajúc rastúci význam vedy 
a výskumu v oblasti odbornej prípravy, vzdelávania 
a policajnej práce – vrátane spolupráce v oblasti 
presadzovania práva – agentúra prijala strategický 
cieľ: aby sa akadémia CEPOL postupne stala 
vedomostnou základňou v oblasti presadzovania 
práva, kde najnovšie výsledky vedeckého výskumu 
ovplyvňujú stratégie policajnej práce a výskumní 
pracovníci sú informovaní o požiadavkách 
policajtov v praxi z celej Európy.  

V roku 2012 boli uverejnené dve čísla Európskeho 
policajného vedecko-výskumného bulletinu 
(European Police Science and Research Bulletin). 
Okrem toho École Nationale Supérieure de la Police 
s podporou španielskeho ministerstva vnútra, 
nemeckých a rakúskych policajných akadémií 
a Interpolu usporiadala desiaty ročník konferencie 
Európska policajná veda a výskum, na ktorej 
sa zúčastnilo viac než 100 policajných výskumných 
pracovníkov, vedcov, odborníkov a pedagógov.

Európsky policajný výmenný program

Európsky policajný výmenný program sa začal 
v roku 2011 ako štvorročný pilotný program 
na obdobie rokov 2011 – 2014. Financoval 

Hlavné skutočnosti

Z 21 členských štátov: Z 12 členských štátov: Z 25 členských štátov a  

160 účastníkov všeobecného 
výmenného programu

18 účastníkov v programe  
pre veliteľov

7  krajín v rámci európskej  
susedskej politiky (ESP)  
a zo západného Balkánu:

115 účastníkov sa zúčastnilo 
na 7 študijných návštevách

92 %  spokojnosť
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Program výmen na rok 2012: rozdelenie podľa činnosti

sa výlučne z rozpočtu akadémie CEPOL 
a v roku 2012 sa na ňom mohlo zúčastniť 
celkovo 293 príslušníkov polície a odborníkov 
z 25 členských štátov a siedmich východných krajín 
európskej susedskej politiky (ESP) a západného 
Balkánu. Celková úroveň spokojnosti s programom 
v roku 2012 dosiahla 92 %.

Výmenný program pozostáva z bilaterálnych 
výmen medzi vyššími príslušníkmi polície, 
odborníkmi, školiteľmi a veliteľmi, ako aj študijných 
návštev skupín. Program spĺňa jeden z hlavných 
cieľov akadémie CEPOL, a to rozvoj európskej 
policajnej kultúry, keďže výmeny prispievajú 
k zlepšeniu pochopenia odlišných kultúr, 
odstraňovaniu predsudkov a bariér.



ORGANIZAČNÉ 
ZÁLEŽITOSTI
Akadémia CEPOL pokračovala vo svojom programe 
riadenia zmien s cieľom zabezpečiť modernú 
a účinnú správu. K jeho najdôležitejším výsledkom 
patria nižšie náklady na správu a pridelenie ďalších 
zdrojov na zabezpečenie hlavnej činnosti agentúry. 

Kľúčové ukazovatele výkonu v roku 
2012

Cieľ v roku 
2012

Výkonnosť 
v roku 2012

Výkonnosť 
v 2011

Celková spokojnosť zákazníkov 
(s činnosťami)

91 % 93 % 93 %

Realizácia plánovaných činností 
(ročný pracovný program)

Súhrnné údaje:
•	prijaté	spoločné	učebné	osnovy
•	vykonané	činnosti
•		prijaté	moduly	elektronického	

vzdelávania
•	začaté	strategické	iniciatívy
•	zavedené	bodové	hodnotenie	SVV

95 % 99 % neuplatňuje sa

Čerpanie ročného rozpočtu  
(hlava 1, 2, 3)

H1: 95 %
H2: 95 %
H3: 80 %

H1: 100 %
H2: 99 %
H3: 91 %

(Spolu: 95 %)

H1: 97 %
H2: 96 %
H3: 79 %

(Spolu: 88 %)

Riadenie zdrojov

Vďaka jednoznačnému uznaniu zlepšenia 
výkonnosti akadémie CEPOL v posledných rokoch 
boli tejto agentúre v roku 2012 pridelené ďalšie 
pracovné miesta, čo jej umožnilo zriadiť tri jednotky, 
ktoré ďalej posilnili organizačné kapacity agentúry.

Plnenie rozpočtu a rozpočtové hospodárenie

Prevádzkový rozpočet akadémie CEPOL 
v roku 2012 bol vo výške 8,45 mil. EUR.

Udržiavanie a monitorovanie kvality

V priebehu roku 2012 sa v akadémii CEPOL uskutočnili štyri hlavné audity. 
V rámci žiadneho z týchto auditov sa neevidovali významné zistenia. 

Agentúra sa po tretí rok riadila svojím systémom hodnotenia podľa vyvážených 
hodnotiacich ukazovateľov, v ktorom sa výsledky výkonnosti spájajú so 
strategickými cieľmi a vykonávaním viacročného strategického plánu na obdobie 
rokov 2010 – 2014. Pre rok 2012 boli stanovené kľúčové ukazovatele výkonnosti 
a pravidelne sa preskúmavajú a vrcholovému vedeniu agentúry a správnej rade 
sa predkladajú správy. V priebehu roku 2012 bola väčšina cieľov úspešne splnená, 
čo je dôkazom pozitívneho vývoja v porovnaní s výsledkami v roku 2011.

95,1
88,0

82,1

65,666,5

(*) Percentuálny podiel za rok 2012 vychádza z predbežných údajov 
k 31. decembru 2012, pričom sa očakáva, že tento percentuálny podiel sa 
bude postupne zvyšovať po použití prevedených finančných prostriedkov 
do konca roka 2013, keď bude k dispozícii konečná miera čerpania.
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Rozdelenie rozpočtových výdavkov 
v roku 2012 podľa hlavy (*)

Plnenie rozpočtu a rozpočtové hospodárenie

Hlava 1:
3 471 627 EUR
Hlava 2:
427 000 EUR
Hlava 3:
4 494 000 EUR

CEPOL House, Bramshill, Hook, Hampshire, 
RG27 0JW, UK (Spojené kráľovstvo). 
Tel: +44 (0)1256 6022668
www.cepol.europa.eu
info@cepol.europa.eu
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organizácie

IKT
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majetku
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Plánovač

Veda, výskum a vývoj

Komunikácia a vzťahy 
s verejnosťou

Organizačná štruktúra 
akadémie CEPOL  
k 31. decembru 2012
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