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Správa z Konferencie národných korešpondentov pre vedu a výskum
agentúry EÚ CEPOL“
Dňa 09. 09. 2013 sa v nemeckom Münsteri konalo 8. stretnutie Národných
korešpondentov pre vedu a výskum („NKVV“) agentúry EÚ CEPOL – Stredoeurópskej
policajnej akadémie („CEPOL“). Sieť národných korešpondentov bola vytvorená v súlade s
Rozhodnutím Správnej rady agentúry CEPOL (GB 28/2008). Hlavným cieľom stretnutia bolo
oboznámiť nominovaných expertov s ich úlohou pri podpore policajného školenia a
vzdelávania na európskej úrovni, ako aj informovať účastníkov o pokroku, ktorý bol od
ostatného stretnutia konaného v anglickom Bramshille (jún 2013) zaznamenaný. Ďalším
cieľom stretnutia bolo oboznámenie účastníkov s najnovšími poznatkami v oblasti vedy a s
projektmi, ktoré sa pripravujú.
Na základe gréckeho predsedníctva EÚ, ktorého zástupca však nepredsedal stretnutiu, Dr.
Detlef Nogala – výskumný riadiaci dôstojník CEPOL-u, otvoril stretnutie a úvodné slovo
prenechal Dr. Acting Victorii Amici – riaditeľke odboru pre policajnú spoluprácu a vzťahy
Departmentu („DG“) pre vnútorné záležitosti Európskej komisie („EK“) s CEPOL-om
a agentúrou EÚ EUROPOL („EUROPOL“), ktorá v úvodnom vystúpení podala účastníkom
informáciu o samotnej činnosti DG pre vnútorné záležitosti, štruktúre departmentu, vlastnej
bezpečnostnej vedeckovýskumnej činnosti a možnostiach spolupráce s CEPOL-om
a EUROPOL-om. Osobitne podala informáciu o realizovaní bezpečnostného výskumu
v rámci Siedmeho rámcového programu pre výskum a technologický vývoj v EÚ („FP7“),
ktorý sa vykonáva na pôde EK, a zároveň o súčasnom počte 316 riešených projektov, ktoré sú
financované z rozpočtu EK (1,323 mld. €). Ďalej priblížila jednotlivé oblasti výskumu FP7
zamerané na 4 aktivity:
- Bezpečnosť obyvateľov,
- Bezpečnosť nástrojov infraštruktúry,
- Inteligentný dozor a bezpečnosť hraníc,
- Znovunastolenie verejného poriadku a bezpečnosti v prípade krízy,
a 3 prierezové aktivity:
- Bezpečnostné systémy pre integráciu, prepojenie a interoperabilitu,
- Bezpečnosť a spoločnosť,
- Koordinácia bezpečnostného výskumu a štruktúrovanie.
Zároveň uviedla, že DG pripravuje nový program vedeckých projektov (do roku 2020),
pričom každá členská krajina má možnosť informovať sa prostredníctvom svojho kontaktného
strediska. Bola podaná aj informácia o očakávanej budúcnosti agentúry CEPOL. EK zastáva
názor, podľa ktorého by malo dôjsť k zlúčeniu agentúr CEPOL a EUROPOL. Na túto
informáciu zareagoval Dr. Nogala a uviedol, že v blízkej budúcnosti sa zlúčenie neočakáva,
avšak v konečnom dôsledku o tejto skutočnosti má rozhodnúť Európsky parlament a rada,
pravdepodobne na svojom zasadnutí v 38. týždni tohto roka. Ďalej uviedol, že program
činnosti agentúry CEPOL na rok 2014 je schválený, teda je pravdepodobné, že jeho činnosť
bude pokračovať aj v tomto roku. Je však zrejmé, že sídlo v Bramshille bude presunuté –
pravdepodobne do Holandska (v závislosti od ponúk členských štátov).
Ďalej sa zasadalo v zmysle schválenej agendy, dostupnej u kontaktnej osoby (JUDr.
Mezeia).
Druhým bodom programu došlo k podaniu informácií o realizovaných zmenách
(organizačných a v oblasti bezpečnostnej vedy a výskumu) v jednotlivých členských krajinách

EÚ od času ostanej konferencie konanej v Bramshille. Následne bolo dohodnuté, že výzvy na
účasť na medzinárodných konferenciách a seminároch bude bežnou cestou zabezpečovaná
prostredníctvom kanálov NKVV.
Ďalším z cieľov stretnutia bolo revidovať činnosť a úlohy NKVV v súlade so zmenami
realizovanými v organizácii CEPOL. Zmyslom bolo identifikovať problémy a bariéry
vyskytujúce sa na národnej, ako aj medzinárodnej úrovni a Národný plán postupu NKVV –
Akčný plán („NAP“), z predloženého Univerzálneho akčného plánu („UAP“). NAP ešte budú
evaluovať jednotlivé členské štáty v rámci ich objektívnych možností tak, aby ich Dr. Nogala
mohol na nadchádzajúcom zasadnutí Správnej rady (začiatok októbra 2013) predložiť
v konečnej podobe.
Ďalej sa v zmysle schváleného programu Dr. Nogala vyjadril ešte k problému
hackerského útoku na zabezpečenú časť internetového portálu CEPOL, ku ktorej došlo v 22.
týždni 2013. Uviedol, že už je možné prihlásiť sa do chráneného rozhrania CEPOL-u.
Tiež, v zmysle schválenej agendy, bola podaná aj informácia o možnosti publikovať
odborné články v oblasti bezpečnostnej vedy a výskumu v CEPOL Bulletine pre vedu
a výskum. V roku 2013 sa plánuje publikovať ešte 1 číslo (v decembri 2013). Zároveň bola
podaná informácia, že predmetný časopis je prvýkrát k dispozícii nielen v elektronickej
podobe na internetovej stránke agentúry CEPOL, ale je dostupný aj v printovej podobe.
Ďalej bola Dr. Nogalom podaná aj informácia o úspešnom realizovaní internetového
prepojenia odkazov vedených na stránke CEPOL-u, tak ako bolo schválené na ostatnom
zasadnutí NKVV, t. j. na jednej stránke sú vedené odkazy na jednotlivé odborné/vedecké
časopisy v oblasti bezpečnostného výskumu v jednotlivých krajinách EÚ.
Ďalším bodom programu bola problematika vytvorenia a udržiavania databázy lektorov,
učiteľov a expertov v oblasti policajných vied. Bolo schválené, že Národné kontaktné
stredisko („NKS“), vytvorí a bude udržiavať túto databázu v excelovskom zošite, ktorú
poskytne NKVV a CEPOL-u. Nominovať učiteľov, lektorov a expertov pre CEPOL bude
NKS, ktoré bude aj uchovávať potrebnú dokumentáciu. Učitelia, experti a lektori by mali
ovládať plynule anglický jazyk a na účely CEPOL-u by mali byť v databáze vedení počas 2
rokov s možnosťou opätovného zaradenia.
Po tejto informácii Dr. Nogala túto konferenciu uzavrel a s poďakovaním vyjadril aj
želanie stretnúť sa s prítomnými na ďalšej konferencii v Bramshille.
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