
Zhrnutie výročnej 
správy za rok 2014

=Európska policajná akadémia (CEPOL) je agentúrou EÚ, ktorá 
sa zameriava na odbornú prípravu príslušníkov polície a najmä 
na posilňovanie kapacity európskych orgánov presadzovania 
práva, aby vedeli reagovať na vznikajúce hrozby, v prvom rade 
na hrozby európskych alebo cezhraničných rozmerov.

Akadémia CEPOL rozvíja svoje portfólio aktivít v nadväznosti 
na hodnotenie bezpečnostných hrozieb a potreby členských 
štátov. Akadémia CEPOL pripravuje príslušné vzdelávacie 
aktivity v plnom súlade so strategickými usmerneniami 
európskych inštitúcií.

Rok 2014 bol náročným rokom pre agentúru. Akadémia CEPOL 
nielenže splnila svoje ciele stanovené na tento rok, ale ich aj 
prekročila, napriek sťahovaniu do nového sídla, výsledkom 
čoho bol obrovský nárast pracovného zaťaženia v porovnaní 
s bežným rokom.

Agentúra úspešne plnila svoj 
pracovný program, pričom vykonala 
viac činností ako sa pôvodne 
predpokladalo. Významnou 
skutočnosťou je, že agentúre sa 
podarilo rozšíriť rozsah svojho 
vzdelávania a dosiahla doteraz 
najvyššiu účasť. Tento nárast účasti 
svedčí o záujme o ročný katalóg 
školení ponúkaných akadémiou 
CEPOL a o jeho význame, ako 
aj o našom úsilí zameranom na 
dosiahnutie lepšieho prístupu 
k vzdelávaniu.

Sťahovanie do nového sídla v Budapešti

Akadémia CEPOL sa presťahovala do svojho nového sídla 
v Budapešti 1. októbra 2014. Celý projekt bol zvládnutý za menej 
ako štyri mesiace.

Presťahovanie sa uskutočnilo rýchlo a akadémii CEPOL sa 
podarilo zabrániť akémukoľvek negatívnemu ovplyvneniu 
alebo prerušeniu poskytovania kvalitnej odbornej prípravy 
a zabezpečila kontinuitu svojej činnosti.

Sťahovanie v číslach

– 360 dôležitých aktivít na vyriešenie
– Dokončené v priebehu 4 mesiacov
– Viac než 90 % pracovných miest ponechaných
– Náklady na sťahovanie vo výške menej ako 1 mil. EUR
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Plnenie pracovného programu na rok 2014
Akadémia CEPOL v roku 2014 realizovala 125 výcvikových kurzov 
a poskytla výcvik 10 322 odborníkom v oblasti presadzovania 
práva.
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Ročný pracovný program na rok 2014 bol vypracovaný na základe 
príspevkov zo siete agentúry a od zainteresovaných strán. 
Vďaka nim obsahuje presne cielené a tematické činnosti, ktoré sú 
prispôsobené potrebám členských štátov a stanovené v súlade zo 
stratégiou vnútornej bezpečnosti EÚ.

Portfólio aktivít na rok 2014 bolo zostavené so zohľadnením 
11 strategických prioritných oblastí. Činnosti zahŕňajú témy 
siahajúce od vedenia po techniky na presadzovanie práva 
a od spolupráce v rámci EÚ po hospodársku kriminalitu. 
Produkty v oblasti vzdelávania sú navrhnuté tak, aby uľahčovali 
odovzdávanie poznatkov a osvedčených postupov a prispievali 
k rozvoju spoločnej európskej kultúry presadzovania práva.

Celková spokojnosť s aktivitami akadémie CEPOL bola naďalej 
vysoká, pričom 92 % účastníkov uviedlo, že boli veľmi spokojní 
alebo spokojní s aktivitami (94 % v prípade rezidenčných 
kurzov, 91 % v prípade webinárov a 91 % v prípade Európskeho 
policajného výmenného programu).

Aktivita Počet účastníkov

Rezidenčná 2 098

Webináre 5 399

Online moduly 2 513

Výmenný program 312

Spolu 10 322
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* Účasť zahŕňa semináre, kurzy, konferencie, moduly elektronického vzdelávania, webináre a Európsky policajný výmenný program



Kurzy, semináre a konferencie

Kurzy v číslach
– 71 realizovaných rezidenčných aktivít
– 2 098 účastníkov
– 710 školiteľov z 34 krajín a 24 orgánov EÚ 

a medzinárodných orgánov
– Miera spokojnosti 94 %

Akadémia CEPOL realizovala celkovo 71 rezidenčných aktivít 
(kurzy, semináre a konferencie) a prekročila plánovaný cieľ (70). 
Na rezidenčných aktivitách sa zúčastnilo 2 098 účastníkov, čo 
predstavuje nárast o 8 % oproti pôvodnému odhadu (1 944), 
a 710 školiteľov z 34 krajín (členských štátov EÚ a tretích krajín), 
ako aj 24 orgánov EÚ a medzinárodných orgánov. Miera účasti 
(aktuálna návštevnosť proti plánovaným miestam) bola vysoká 
(108 %).

V roku 2014 boli granty priznané celkovo na 63 aktivít. 62 sa 
uskutočnilo a 1 bola zrušená. V roku 2014 bolo v rozpočte 
vyhradených 1 391 752 EUR na grantové aktivity a vynaložilo sa 
1 158 225 EUR.
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Európsky policajný výmenný program (EPEP)

EPEP v číslach
– 6 segmentov
– trvanie výmeny – 1 týždeň
– 312 účastníkov z 28 členských štátov EÚ 

a 10 pridružených krajín

V roku 2014 sa na výmenách mohlo zúčastniť 312 účastníkov. 
Všeobecná spokojnosť bola na úrovni 91 %.

Európsky policajný výmenný program akadémie CEPOL sa 
v roku 2014 uskutočňoval v šiestich segmentoch: 1) všeobecný 
segment pre príslušníkov polície; 2) segment pre vedúcich 
vyššie postavených príslušníkov polície; 3) segment školiteľov; 
4) segment výskumných pracovníkov; 5) medziagentúrny 
segment; 6) segment ENP-WB (Európska susedská politika (ENP) 
a západný Balkán (WB)).

Elektronické vzdelávanie

Elektronické vzdelávanie v číslach
– 54 webinárov sa uskutočnilo
– 23 online modulov
– 7 912 užívateľov webinárov a online modulov  
– Miera spokojnosti 91 %

 

Okrem rezidenčných aktivít akadémia CEPOL ponúka niekoľko 
nástrojov na elektronické vzdelávanie. Účastníci si môžu vybrať 
z modulov, webinárov online a platforiem pre komunity online. 
Tieto nástroje prispievajú k tomu, aby si odborníci v oblasti 
presadzovania práva mohli zlepšiť svoje znalosti, podeliť sa o svoje 
skúsenosti a rozvíjať svoje kompetencie.

Dopyt po online vzdelávaní sa postupne zvyšuje. V roku 2014 
akadémia CEPOL uskutočnila 54 webinárov, na ktorých sa 
zúčastnilo celkovo 5 399 účastníkov. Z týchto online podujatí 
44 bolo z ročného pracovného programu, ďalších 8 sa uskutočnilo 
na základe ad hoc potrieb a dve boli z rezervného zoznamu. 
Celková spokojnosť účastníkov v prípade webinárov v roku 2014 
bola vysoká, na úrovni 91 %.

Do 31. decembra 2014 mala akadémia CEPOL k dispozícii 23 online 
vzdelávacích modulov vo svojom systéme riadenia vzdelávania 
(LMS) na elektronickej sieti, ktorý navštívilo 2 513 užívateľov.

V roku 2014 sa celkovo 7 912 užívateľov zúčastnilo na aktivitách 
elektronického vzdelávania (pozri tabuľku ďalej v texte).
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Nástroje elektronického 
vzdelávania akadémie CEPOL 
v roku 2014

Počet užívateľov

Webináre 5 399

Online moduly 2 513

Spolu 7 912
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Spoločné učebné osnovy
V roku 2014 boli aktualizované 2 spoločné učebné osnovy: 
pranie špinavých peňazí a obchodovanie s ľuďmi (THB). V roku 
2014 správna rada formálne prijala 4 spoločné učebné osnovy: 
3 aktualizované v roku 2013 – obchodovanie s drogami, boj 
proti terorizmu a Eurojust – a v roku 2014 bola aktualizovaná 
jedna – pranie špinavých peňazí.

Výskum a veda

Výskum a veda v číslach
– 293 registrovaných v databáze LTRdb
– 1 600 publikácií v elektronickej knižnici

V roku 2014 počet registrovaných expertov v databáze lektorov, 
školiteľov a výskumných pracovníkov (databáza LTRdb) výrazne 
stúpol na 293 zaregistrovaných do konca roka. S malými 
výnimkami expertov nominovali všetky členské štáty EÚ, ako aj 
európske agentúry ako Europol a EMCDDA.

V roku 2014 boli uverejnené 2 nové výtlačky bulettinu 
„European Science and Research Bulletin (Európskeho 
policajného vedecko-výskumného bulletinu)“ (č. 10 a 11).

Registrovaní užívatelia elektronickej siete mohli tiež využívať 
zdroj poznatkov akadémie CEPOL – elektronickú knižnicu, ktorá 
do konca roku 2014 obsahovala viac než 1 600 publikácií.

Program spoločného európskeho magisterského 
štúdia (EJMP)
Program EJMP je 2-ročné magisterské štúdium, ktoré 
je zamerané pracovné povinnosti príslušníkov orgánov 
presadzovania práva. Program EJMP je navrhnutý tak, 
aby poskytoval ďalšiu kvali�káciu príslušníkom orgánom 
presadzovania práva v oblasti vykonávania a operacionalizácie 
nástrojov EÚ týkajúcich sa najmä policajnej spolupráce 
v cezhraničných situáciách. Je to prvý akademický program 
sponzorovaný akadémiou CEPOL.

Na pracovnej skupine, ktorá pripravila dohodu o konzorciu pre 
magisterské štúdium, sa podieľalo 12 delegátov z policajných 
akadémií spolu so zástupcami univerzít z 10 krajín EÚ. Táto 
dohoda bola podpísaná 9. decembra 2014. Prvé zasadnutie 
magisterského riadiaceho výboru sa konalo 10. decembra 2014. 
Akreditačný proces sa začal koncom roku 2014 a akreditačná 
zmluva bude podpísaná v roku 2015. Akadémia CEPOL bude 
prvý program EJMP realizovať od roku 2015 do roku 2017.

Vonkajšie vzťahy
Partnerstvo je už dlhé roky zásadným prvkom nášho úspechu. 
Agentúra spolu so svojimi partnermi vynaložila veľké úsilie 
na zlepšenie a sfunkčnenie svojich pracovných vzťahov 
s Východným partnerstvom a krajinami západného Balkánu. 
Akadémia CEPOL venovala osobitnú pozornosť spolupráci 
v rámci klastra agentúr SVV a posilneniu vzťahov so svojimi 
zainteresovanými stranami.

Vonkajšie vzťahy v číslach

– 8 projektov budovania kapacít realizovaných 
s podporou akadémie CEPOL

– 9 dohôd o spolupráci s tretími krajinami 
a medzinárodnými organizáciami

– 10 pracovných dohôd s tretími krajinami 
a medzinárodnými organizáciami

– 2 memorandá o porozumení s medzinárodnými 
organizáciami

– 4 dohody o neformálnej spolupráci (2 platné, 
2 v prípravnej fáze)

Pracovné dohody patrili k najvýznamnejším úspechom 
akadémie CEPOL v roku 2014. Akadémia CEPOL podpísala 
jednu s Bosnou a Hercegovinou v decembri 2014, ukončila 
rokovania s bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko 
(až na základe výmeny listov po pozmeňujúcich a doplňujúcich 
návrhoch zo strany Rady EÚ) a začala rokovania so vzdelávacími 
inštitúciami v Srbsku, Kosove1, Arménsku, Ukrajine a USA.

Akadémia CEPOL podporila v roku 2014 osem projektov 
budovania kapacít realizovaných členskými štátmi EÚ 
alebo medzinárodnými organizáciami. Tieto projekty sa 
týkali rôznych oblastí, počnúc metodikami na podporu 
elektronického vzdelávania, školení o sexuálnom vykorisťovaní 
detí až po riadenie občianskych kríz a iné dôležité oblasti 
policajnej práce.

1  Týmto označením nie sú dotknuté pozície v otázke štatútu tejto krajiny, pričom 
označenie je v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN 1244 a stanoviskom 
Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.
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